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Recenze 
 
Práce americké léka�ky Joan Borysenko Cesta ženy k Bohu se mi dostala do rukou v dob� získávání zkušeností 
s �ízením projektu Quo vadis, femina? (viz www.quovadisfemina.cz). Tato kniha nabízí mnohé analogie ke 
stávající tuzemské situaci a otevírá nové možnosti pohledu na ženskou problematiku. 
 St�edem autor�ina zájmu jsou ženy se smyslem pro vztahy a intuici, ženy napojené na vnit�ní sv�tlo, 
p�i�emž pro hledání tohoto sv�tla v sob� i v druhých a pro celistvé oddání se vztah�m, lásce a sexu Borysenko 
používá termín bohování. Tvrdí, že s Bohem m�žeme komunikovat i duchovním sexuálním spojením. Sice se tu 
nedo�teme, kde a jak najít partnera pro onen duchovní sex, dozvíme se však spoustu informací o ženském a 
mužském p�ístupu a dostane se nám uceleného náhledu na n�. Borysenko má kup�íkladu za to, že podle 
mužského transcendentního zp�sobu komunikace s Bohem se pohybujeme nad omezenými hranicemi svých 
t�l, kdežto ve sv�t� žen je duchovno vnit�ní a smyslovou záležitostí. Autorka p�ipomíná, že v západní 
spole�nosti vládl po celá staletí mužský aspekt autonomie a expanze dobyvatelské politiky, p�i n�mž bylo 
vyhlazeno mnoho p�vodních kultur a stále je ohrožen život zna�ného množství rostlin a zví�at. 
 Borysenko kriticky analyzuje kulturu, kde se o lidskou duši a její spásu staraly patriarchální církve. Bible, 
tvrdí autorka, byla psána muži pro muže, zabývá se p�evážn� ve�ejným prostorem a mužskými zájmy, ignoruje 
ženské starosti a radosti. Ve Starém zákon� je 1400 jmen muž� a 151 jmen žen, v Novém je mužský výskyt 
“pouze” dvojnásobný; v Bibli chybí ženské rituály jako první menstruace, porody, císa�ské �ezy, rozhodnutí mít �i 
nemít d�ti, ztráta dít�te, neplodnost, menopauza, stá�í. Mužské lineární myšlení, šplhání po Jákobov� žeb�íku, 
potla�ilo na celá staletí ženské myšlení odehrávající se v úrovni Sá�ina kruhu. I dnes ješt� postrádáme ženský 
p�ístup celistvosti, uzdravování a vzájemnosti. Autorka je Židovka (“I když jsem se celých p�tat�icet let svého 
života nepovažovala za Židovku, když jsem v Tel Avivu vystoupila z letadla, za�alo se mi celé t�lo t�ást 
poznáním.”), ovšem orientuje se rovn�ž v katolictví a buddhismu, zná indiány a jejich p�irozenou spiritualitu, v 
níž v souvislostech dokázali myslet i muži. Léka�ská praxe dovedla Borysenko k p�esv�d�ení, že bez zdravého 
jedince není zdravá spole�nost a naopak; tudíž p�i lé�ení t�la za�ala lé�it i duši. Duchovno pisatelka definuje 
jako hluboký smysl propojenosti a p�íslušnosti n�kam. Náboženství chápe jako svého druhu dopravní 
prost�edek, jako vlak, jehož úkolem je dovézt nás k cíli - práv� k duchovnu. Navrhuje ženám nalézt svoji vlastní 
identitu, p�itom je lhostejné, zda se hlásíme ke k�es�anství, buddhismu �i k ni�emu. D�ležité je rozum�t sv�tu, 
znát své osobní ko�eny a sou�asný stav spole�nosti, žít sv�j život s plným v�domím. Podstatné rovn�ž je 
pochopit nespokojenost žen se sebou samými a dávat si pozor na zahlcenost prací ve spole�nosti, která si cení 
více d�lání než bytí. Borysenko doporu�uje žít tak, aby nám život neutekl d�ív, než si sta�íme uv�domit, kdo 
jsme a pro� tu jsme. 
 Joan Borysenko kriticky hodnotí ženy, které v�nují v�tší energii pé�i o svá t�la než zm�n� spole�nosti. 
Nelíbí se jí, když muži a ženy jsou pojímáni jako zboží a stav�ni proti sob� jako nep�átelé. �ešení vidí v 
toleranci a empatii. Nep�edepisuje nové desatero, její ideály jsou pozitivní, optimistické a akceptovatelné. 
P�ipomíná, že ženské hnutí za�alo spravedlivým hn�vem, v sou�asnosti se posouvá do vizioná�ské etapy 
vývoje, kdy žena sama si m�že formulovat svoji cestu. K tomu napomáhá práv� i tato pozoruhodná kniha. 
 
*** 
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2006), 304 stran, doporu�ená cena 298 korun. 
 
 
 


