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Kierunek i poziom studiów: teologia, jednolite magisterskie
Sylabus części modułu: Moduł monograficzny (11-TS-13-MF)
Tytuł wykładu: Feminist theology of Elizabeth A. Johnson (Teologia feministyczna
Elizabeth A. Johnson)
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dr Anna Maliszewska
Classes will be held to familiarize participants with the theological works of Elizabeth
A. Johnson, one of the finest representatives of feminist theology. Her texts will be the
basis to illustrate feminist theology - its objectives, methods, main areas of interest.
The issues of adequate language of theology, female images of God, gender difference
in terms of feminist theology, feminist interpretation of Scripture and others will be
addressed during the lectures.
Zajęcia będą miały na celu zapoznanie uczestników z pracami teologicznym Elizabeth
A. Johnson, jednej z najznakomitszych przedstawicielek teologii feministycznej.
Teksty te będą podstawą do ukazania teologii feministycznej – jej celów, metod,
głównych obszarów zainteresowania. Poruszone zostaną kwestie adekwatnego języka
teologii, żeńskich obrazów Boga, różnicy płciowej w ujęciu teologii feministycznej,
feministycznej interpretacji Pisma i inne.
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Student będzie zobowiązany do wstępnego zapoznania się z tekstami omawianymi na
zajęciach.
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literatura
obowiązkowa

Forging Theology: A Conversation with Colleagues, w: Things New and Old. Essays on
the Theology of Elizabeth A. Johnson, New York 1999.

literatura
uzupełniająca

E. Johnson, Abounding in Kindness: Writing for the People of God, New York 2015.
Wyrażać sprzeciw, trwając w Kościele. Z Elizabeth A. Johnson rozmawia Marzena
Zdanowska, „Znak” 676 (2011), s. 16-19,
http://www.miesiecznik.znak.com.pl/Tekst/pokaz/1059/
Majewski J., Elizabeth Johnson, w: Leksykon wielkich teologów XX/XXI w., t.1,
Warszawa 2003, s. 135-146.
Majewski J., Zakonnic kłopoty z doktryną,
http://tygodnik.onet.pl/32,0,26009,zakonnic_klopoty_zdoktryna,artykul.html
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Zajęcia, w przeważającej mierze, będą miały formę translatorium.
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Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym
(B1) oraz ukończone moduły z zakresu teologii dogmatycznej (przynajmniej „Jezus
Chrystus” oraz „Bóg Jezusa Chrystusa”).
English skills at the level B2, completed at least two modules in systematic
theology: “Jesus Christ” and “The God of Jesus Christ”
Tłumaczenie wybranego fragmentu tekstu Elizabeth Johnson i omówienie go
podczas ustnego zaliczenia. Na ocenę wpływać będzie również obecność i praca na
zajęciach. W przypadku braku możliwości uczęszczania na zajęcia podstawą do
zaliczenia będzie tłumaczenie wybranego tekstu i praca pisemna (w języka
angielskim).
Studenci regularnie i aktywnie uczestniczący w zajęciach będą na bieżąco
gromadzić punkty niezbędne do zaliczenia zajęć, na ostatnich zajęciach
przedstawią tłumaczenie wybranego fragmentu tekstu Johnson.

