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Knigata Tragite na negovite rani od amerikanskata teoreti~arka Bet Xons, profesorka po religija na Univerzitetot Hantigton, pretstavuva
~etivo koe stoi na granicata pome|u teolo{ka ras
prava za zna~eweto i mestoto na teloto vo hristijanskata religija i eden vid feministi~ka teolo{ka
kritika. Samiot podnaslov na knigata, Rodovata
politika i telesnoto voskresenie upatuva na
neobi~nosta na diskursot na ovaa kniga. Zamislena kako kniga koja treba da pridonese vo razjasnuvaweto na hristijanskata doktrina za teloto, taa
upotrebuva feministi~ki argumenti so {to dava
eden karakteristi~en pe~at na tekot na mislata i
stavovite.

Libri gjurmët e plagëve të tij nga teoricienia amerikane
Bet Xhons, profesoreshë për religjion në Universitetin
Hantigton, paraqet një tekst leximi që është në kufi
midis debatit teologjik për rëndësinë dhe vendin e trupit
në religjionin e krishterë dhe një lloj kritike feministe
teologjike. Vetë nëntitulli i librit, politika gjinore dhe
ringjallja e së shtatshmes na shpie drejt diskursit të
pazakontë të këtij libri. I paramenduar si një libër i
cili duhet të kontribuojë në shpjegimin e doktrinës së
krishterë për trupin, ajo përdor argumente feministe
me çfarë e jep një vulë karakteristike për rrjedhën e
mendimit dhe të qëndrimeve.

Glavnata cel na knigata e da se razvie edna hristi
janska teologija na ~ove~kata otelotvorenost vo svetlo na doktrinata za voskresenieto i feministi~kite
interesi i problemi. Teorijata na teloto Xons }e
ja razvie fokusiraj}i se na voskresenieto, a ne na
sozdavaweto, i preku razli~nata ~uvstvitelnost na
rodovo opredelenite tela {to treba da pretstavuva
ilustracija na integralnata psihosomatska priroda na spasenieto. Taa preku teolo{kite razmisli na
Avgustin saka da poka`e deka idninata na teologi-

Qëllimi kryesor i librit është të zhvillohet një teologji
krishterë e shtatnimit njerëzor në dritën e doktrinës për
ringjallje dhe interesat dhe problemet feministe. Teorinë
e shtatit Xhonsi do ta zhvillojë duke u fokusuar në
ringjallje, ndërsa jo në krijim, dhe përmes ndjeshmërisë
së ndryshme të trupave të caktuar gjinor që duhet të
paraqesë ilustrim të natyrës integrale psikopatike të
shpëtimit. Ajo përmes mendimeve teologjike të Augustinit
dëshiron të tregojë se e ardhmja e teologjisë së shtatit
duhet të jetë në përputhje me doktrinën e shpëtimit.
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jata na teloto treba da bide vo soglasnost so doktrinata na spasenieto. No, ona {to za nas e interesno
e tokmu ilustracijata na takvata teologija. Dali
feministi~kata teorija na teloto i rodot navistina e takva {to pretstavuva soodvetna i koherentna
pozicija na onaa teolo{kata na Xons? So drugi
zborovi, mo`e li feministi~kite razmisli za teloto da pretstavuvaat argument vo edna teolo{ka
rasprava?

Por, ajo që për ne është interesante është pikërisht
ilustrimi i teologjisë së tillë. A me të vërtetë është e tillë
teoria feministe e shtatit dhe gjinisë që paraqet pozicion
përkatës dhe koherent të asaj teologjike të Xhonsit? Me
fjalë të tjera a munden mendimet feministe për trupin të
paraqesin argument në një debat teologjik?

Xons ja zapo~nuva knigata so nekolku op{ti mesta vo
teolo{kite pozicii za teloto i vo feministi~kata
literatura za religijata i telogijata, istaknuvaj}i
gi site navodni predrasudi kon teloto i spasenieto.
Taa priznava deka teolo{kite pozicii za teloto i
du{ata bile vo korist na du{ata, dodeka teloto e
marginalizirano i staveno na dnoto od ~ovekovoto
postoewe. Takvata gnosti~ka perspektiva bila i s$
u{te e dominantna perspektiva vo sfa}aweto na
du{ata i teloto. Od druga strana, feminizmot i negovata kritika na religijata, posebno vo kritikata
na De Bovoar (De Beauvoir), pozicijata na `enata vo
religijata, osobeno vo hristijanskata religija, ja
locira na najniskoto i normativno najneposakuvano
to nivo, imeno, na ramni{te na teloto. Trgnuvaj}i
od navodniot dualizam na duhot i teloto, religijata
ja identifikuva `enata so teloto i so toa ja pravi
centar na grevot. Ma`ot e identifikuvan so umot, i
so toa toj ja ima privilegiranata mo} na logosot, na
svetiot duh, pa spored toa, toj ja prezema ulogata na
predvodnik kon sevkupnoto spasenie.

Xhonsi e fillon librin me disa vende të përgjithshme
në pozicionet teologjike për trupin dhe në literaturën
feministe për religjionin dhe teologjinë, duke i theksuar
të gjitha gjoja paragjykimet ndaj trupit dhe shpëtimit.
Ajo e pranon se pozicionet teologjike për trupin dhe
shpirtin kanë qenë në dobi të shpirtit, ndërsa trupi është
margjinalizuar dhe është vendosur në fund të ekzistencës
njerëzore. Perspektiva e këtillë gnostike ka qenë dhe
ende është perspektivë dominuese në botëkuptimin për
shpirtin dhe trupin. Nga ana tjetër, feminizmi dhe kritika
e tij për religjionin, veçmas me kritikën e dë Bovuarit
(de Beauvoir), pozicioni i gruas në religjion, veçmas në
religjionin e krishterë, e vendos në një nivelin më të ulët
dhe normativisht më të padëshiruar, pra në rrafshin e
trupit. Duke u nisur nga gjoja dualizmi i shpirtit dhe i
trupit, religjioni e identifikon femrën me trupin dhe
kësisoji e bën qendër të mëkatit. Mashkulli identifikohet
me mendjen dhe kësisoj ai e ka fuqinë e privilegjuar të
logosit, të shpirtit të shenjtë, dhe në bazë të kësaj, ai e
merr rolin e udhëheqësit në shpëtimin e përgjithshëm.

Me|utoa, pra{aweto na teloto kako sudbina na `enata ne e ekskluzivno religiozen i teolo{ki problem.
Poistovetuvaweto na `enata so nejzinoto telo kako
granica i sudbina e metafizi~ka predrasuda koja
gi nadminuva granicite na religijata. @enskoto

Ndërkaq, çështja e trupit si fat i gruas nuk është një
problem ekskluzivisht religjioz dhe teologjik. Identifikimi
i gruas me trupin e saj si kufi dhe fat është paragjykimi
metafizik i cili i kapërcen kufijtë e religjionit. Trupi i
femrës bëhet lëndë qendrore e teorizimit feminist i cili
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telo stanuva centralen predmet na feministi~koto
teoretizirawe koe se obiduva da poka`e deka telo
to ne e sudbina, kako {to sugeriraat biolo{kite
esencijalisti~ki stojali{ta. Prevladuvaweto na
sudbinata na teloto e sli~na na spiritualisti~kite
stojali{ta vo telogijata, pa taka borbata protiv teloto mo`e da se sledi kako paralelna prikazna i vo
dualizmite pol/rod vo feminizmot i vo prospiri
tualnite teologii na spasenieto.

përpiqet të tregoj se trupi nuk është fat, siç sugjerojnë
qëndrimet esencialiste biologjike. Dominimi i fatit të
trupit është i ngjashëm me qëndrimet spiritualiste të
teologjisë, prandaj lufta kundër trupit mund të përcillet si
rrëfim paralel edhe në dualizmat gjini/seks në feminizëm
dhe në teologjitë prospiritualiste të shpëtimit.

Xons e neverojatno hrabra koga istaknuva deka teo
logijata kako takva e feministi~ka. Vsu{nost, taa
precizira deka sekoja vistinska teologija, dokolku
trgnuva od principite na hristijanskata religija
e feministi~ka, zatoa {to Bog e milostiv za site
negovi sozdanija vklu~uvaj}i gi i ma`ite i `enite
podednakvo. Spored toa, za Xons, site onie mesta
kade {to ma`ite se staveni vo nadredena pozicija
vo odnos na `enite pretstavuva neopravdana pozicija na teolozite i nivnite doktrini. Za voz
mo`nosta na edna pravedna teologija, Xons predlaga naizmeni~no konceptualizirawe na teloto:
teolo{ka konceptualizacija na teloto koe nema
da bide istisnato od doktrinata na spasenieto, i
feministi~kata konceptualizacija, koja teloto go
sfa}a kako mesto na mo} i borba.

Xhonsi është jashtëzakonisht e guximshme kur thekson
se teologjia si e tillë është feministe. Në të vërtetë ajo
precizon se çdo teologji e vërtetë, po qe se niset nga
parimet e religjionit të krishterë është feministe, për
shkak se Zoti është i mëshirshëm për të gjitha krijesat
e veta duke përfshirë edhe meshkujt dhe gratë, barabar.
Në bazë të kësaj, për xhinsin, të gjitha ato vende ku
meshkujt janë vënë në një pozicion superior në raport
me femrën, paraqet pozicion të paarsyeshëm të teologëve
dhe të doktrinave të tyre. Për mundësinë e një teologjie
të drejtë, Xhonsi propozon konceptualizimin e ndërsjellë
të trupit: konceptualizimi teologjik i trupit që nuk do
të nxirret jashtë nga ana e doktrinës së shpëtimit dhe
konceptualizimi feminist i cili trupin e kupton si vend të
fuqisë dhe të betejës.

Nasilstvoto, posebno nasilstvoto vrz `enskite tela,
na teloto voop{to, vo feministi~kata literatura se prepoznava kako posledica na dualisti~kata
slika na lu|eto, prisutna vo religijata i kulturata.
Spored Xons, vistinata e tokmu sprotivnoto: tretmanot na teloto, nasilstvoto vrz nego ra|a dualizam, koj slu`i kako opravdanie za statusot na teloto. Tokmu ovoj izvonredno pronikliv uvid na Xons e
ona {to nejzinata kniga ja pravi osobeno va`na i za

Dhuna, veçmas dhuna ndaj trupit të femrës, të trupit
në përgjithësi, në literaturën feministe njihet si pasojë
e pasqyrës dualiste të njerëzve, e pranishme në religjion
dhe në kulturë. Në bazë të Xhonsit, e vërteta është
pikërisht e kundërta: trajtimi i trupit, dhuna ndaj tij, e lind
dualizmin, i cili shërben si arsyetim për statusin e trupit.
Pikërisht kjo pikëpamje jashtëzakonisht e thellësishme
e Xhonsit është ajo që librin e saj e bën veçanërisht të
rëndësishëm edhe për teologjinë edhe për feminizmin.
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telogijata i feminizmot. Teloto e mesto kade {to se
falsifikuva hristijanskata doktrina i slu`i kako
argument za podredenost na `enite i dominacija na
ma`ite.

Trupi është vend ku falsifikohet doktrina e krishtere dhe
shërben si argument për nënrendimin e femrave dhe për
dominimin e meshkujve.

Me|utoa, iako feminizmot vo posledno vreme e
karakteristi~no antidualisti~ki, poslednive
dvaesetina godini vo feministi~koto dvi`ewe
postoi i eden vid normativen dualizam. Kako {to
ve}e spomenavme, poistovetuvaweto na `enata so nej
zinoto telo kako granica i sudbina e metafizi~ka
predrasuda koja gi nadminuva granicite na religijata. No kolku i da zvu~i paradoksalno, konceptot
na esencijalna stvarnost e neophoden za da mo`e
da se razvie konceptot na rodot kako antiteza na
teloto. Razvien kako binarna opozicija, rodot se
protivstavuva na teloto, no postojano go pretpostavuva, bidej}i teloto e referent za rodovite razliki
i neednakvosti. Rodot ne e ni{to drugo, tuku socijalna pozicioniranost na teloto i mesto koe{to gi
apsorbira socijalnite razliki me|u lu|eto.

Ndërkaq, edhe pse feminizmi kohëve të fundit është
me karakteristika antidualiste, 20 vjetëve të fundit
në lëvizjen feministe ekziston edhe një lloj dualizmi
normativ. Siç përmendëm edhe më parë, identifikimi i
femrës me trupin e saj, si kufi dhe fat është paragjykim
metafizik i cili i kapërcen kufijtë e religjionit. Por, sido
që të duket paradoksale, koncepti i realitetit esencial
është i domosdoshëm që të mund të zhvillohet koncepti
i gjinisë si antitezë e trupit. E zhvilluar si opozitë binare,
gjinia është në kundërshtim me trupin por vazhdimisht
e supozon, për shkak se trupi është referent për dallimin
dhe pabarabarësitë gjinore. Gjinia nuk është asgjë tjetër,
përveç se një pozicionim social i trupit dhe vend ku
absorbohen dallimet sociale midis njerëzve.

Kako {to feministi~kata konceptualizacija na teloto pretstavuva ilustracija na teolo{kite problemi na spasenieto, taka Xons }e ponudi teolo{ko
re{enie za feministi~kite problemi vo vrska
so razbiraweto na teloto. Za taa cel, taa povikuva
na doktrinata na Avgustin za voskresenieto na teloto kako pojdovna to~ka za mo`ni re{enija vo
feministi~kite teoriski problemi. Spored dokrinata na Avgustin, telata imaat dvoen status: od edna
strana, kako kreacii na Bog, tie se ne{to dobro, no,
od druga strana kako nositeli na grev, tie se gre{ni.
Re{enieto za dvojniot aspekt na telata, Avgustin gi
nao|a vo streme`ot na lu|eto po patot Gospodov, {to
vodi do nivno spasenie.

Ashtu siç paraqet ilustrim të problemeve teologjike të
shpëtimit konceptualizimi feminist i trupit, ashtu edhe
Xhonsi do të ofrojë një zgjidhje teologjike për problemet
feministe lidhur me kuptimin e trupit. Për këtë arsye, ajo
thirret në doktrinën e Augustinit për ringjalljen e trupit
si pikënisje për zgjidhje të mundshme me problemet
teorike feministe. Sipas doktrinës së Augustinit, trupat
kanë status të dyfishtë: nga njëra anë, si kreacione të
Zotit, ato janë diçka e mirë, por, nga ana tjetër si bartës
të mëkatit, ata janë mëkatarë. Zgjidhjen për aspektin e
dyfishtë të trupave, Augustini e gjen në synimin e njerëzve
drejt udhës së Perëndisë, që shpie kah shpëtimi i tyre.
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Vakvoto re{enie e kritikuvano i od feministi~kata
teologija, no i od oficijalnite dualisti~ki teologii. Feministi~kata pozicija se protivi na
stavot za gre{nosta na teloto, dodeka dualistite
go kritikuvaat stavot deka teloto e ne{to dobro po
sebe. Od kritikata na feministite, Xons po malku naivno izvlekuva zaklu~ok deka vo kritikata
na gre{nosta na teloto, feminizmot implicitno
gi izedna~uva `enite so telata, pra{uvaj}i dali
navistina sakame da insistirame na toa deka `eni
te se samo tela. Se razbira deka ironijata prisutna
vo nejzinoto retori~ko pra{awe treba da n$ odbie
od feministi~kata kritika na avgustinovata doktrina.

Zgjidhja e këtillë u kritikua edhe nga teologjia feministe,
por edhe nga teologjitë zyrtare dualiste. Pozicioni
feminist e kundërshton qëndrimin e mëkatnisë së trupit,
ndërsa dualistët e kritikojnë qëndrimin se trupi është
vetvetiu diçka e mirë. Nga kritika e feministëve, Xhonsi
ngapak në mënyrë naive nxjerr konkluzion se në kritikën
e mëkatënisë së trupit, feminizmi në mënyrë implicide
i barazon femrat me trupat, duke pyetur se a duam me
të vërtetë të insistojmë për fatin se gratë janë vetëm
trupa. Kuptohet se ironia e pranishme në pyetjen e saj
retorike të na largojë nga kritika feministe e doktrinës së
Augustinit.

Zna~ajni se implikaciite {to mo`eme da gi
povle~eme vo vrska so nejziniot prigovor kon
feministi~kata kritika na Avgustin, no i da
zapra{ame: dali samo toga{ koga }e ja prifatime
gre{nosta na teloto, antiteti~ki }e zna~i deka i
`enite se duhovni su{testva isto kolku ma`ite i
deka tie, ma`ite, se gre{ni kolku {to se i `eni
te, zatoa {to i tie imaat tela? Prakti~no, vo takvata antiteti~ka konceptualizacija, koja ne e
dualisti~ka po svojata priroda, `enite i ma`ite
se ednakvi. Teolo{kata konceptualizacija za teles
noto voskresenie koja povlekuva rodova/polova
ednakvost ili vo najmala raka ja pretpostavuva e
navistina interesno teolo{ko re{enie. Logi~ki
koherentna i teolo{ki izdr`ana, taa uspeva da gi
spoi rodovata ednakvost i telesnoto voskresenie
kako alki vo sinxirot na ~ove~koto spasenie.

Janë të rëndësishme implikimet që mund t’i nënvizojmë
lidhur me kritikën e saj ndaj kritikës feministe të
Augustinit, por edhe të pyesim: a vetëm atëherë kur do
ta pranojmë mëkatninë e trupit në mënyrë antitetike do
të thotë se edhe femrat janë krijesa shpirtërore sa janë
edhe meshkujt dhe se ata, meshkujt, janë të mëkatshëm
sa janë edhe femrat, për shkak se edhe ata kanë trup?
Praktikisht, në këtë konceptualizim antitetik, i cili
nuk është dualist në bazë të natyrës së tij, femrat dhe
meshkujt janë të barabartë. Konceptualizimi teologjik
për ringjalljen e shtatit që tërheq pas vetes barabarësinë
gjinore/të seksit ose më së paku e supozon edhe me të
vërtetë zgjidhjen e interesante teologjike. Logjikisht
koherente dhe teologjikisht e qëndrueshme, ajo ia del t’i
shpëtojë barabarësinë gjinore dhe ringjalljen e trupit si
hallka në zinxhirin e shpëtimit njerëzor.

Telata pred prvobitniot grev nemaat rodovi belezi, pa spored toa, rodovata obele`anost na telata treba da se tolkuva kako posledica na grevot.
Kakva e vistinskata priroda na teloto pred grevot

Trupat para mëkatit të parë nuk kanë shenja gjinore, e
sipas kësaj shenjimi gjinor i trupave duhet të shpjegohet
si pasojë e mëkatit. Çfarë është natyra e vërtetë e trupit
para mëkatit dhe çfarë do të thotë barabarësia gjinore
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i {to zna~i rodovata ednakvost vo streme`ot na
spasenieto, se pra{awa na koi treba da se odgovori.
Vo krajna linija, tolkuvaweto na Xons na rodovoto
markirawe na telata vo svetlinata na hristijanskata teologija pretstavuva provoktiven pottik da
se prepro~itaat feministi~kite ~etiva po klu~ koj
frla nova svetlina na starite teolo{ki problemi
na hristijanskata religija.

në synimin e shpëtimit, janë pyetje në të cilat pritet
përgjigje. Në fund të fundit, shpjegimi i Xhonsit për
markimin gjinor të trupave në dritën e teologjisë së
krishterë paraqet një nxitje provokative që të rilexohen
tekstet feministe në bazë të çelësit i cili hedh dritë të re në
problemet e vjetra teologjike të religjionit të krishterë.
Përkthim: Xhabir Ahmeti

