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społecznej Emmy Goldman
Maciej Drabiński

Maciej Drabiński
Anarchia i kobiety w uje ̨ciu myśli społecznej Emmy Goldman
https://drabina.wordpress.com/2011/06/25/
anarchia-i-kobiety-w-ujeciu-mysli-spolecznej-emmy-goldman/#more-920
pl.anarchistlibraries.net

Spis treści
Poje ̨cie emancypacji . . . . . . . . . . . . .
Moralność seksualna . . . . . . . . . . . . .
Purytanizm . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Krytyka ruchu sufrażystek . . . . . . . . .
Małżeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anarchia, Prawa miłości oraz Wolna Miłość
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

6
8
10
11
13
15
16

Myśl społeczna Emma Goldman stanowi egzemplifikacje ̨ faktu, iż anarchizm jako doktryna i cze ̨ść myśli socjalistycznej, a także ruch społeczny,
zawsze interesował sie ̨ i podejmował sie ̨ rozwia ̨zania tzw. „kwestii kobiet”.
Bez wa ̨tpienia, również sama Emma Goldman, pozostaje jedna ̨ z najbardziej
fascynuja ̨cych postaci przełomu XIX oraz XX wieku, której pogla ̨dy wyprzedziły swa ̨ epoke ̨, do tego stopnia, iż (co trafnie spostrzegł Peter Marshall)
pogla ̨dy anarchistki były zbyt dalekosie ̨żne, zbyt otwarte i poste ̨powe ażeby
mogły zostać przyje ̨te przez inny ruch aniżeli ruch anarchistyczny na pocza ̨tku XX wieku1 .
Niemniej w latach 60-tych oraz 70-tych XX wieku nasta ̨piło jej ponowne
„odkrycie” przez ruch feministyczny, co tylko potwierdza uniwersalizm, wage ̨ oraz doniosłość jej spostrzeżeń oraz analizy.
Emma Goldman dokonała krytycznej analizy ruchu sufrażystek i dominuja ̨cej ówcześnie wizji emancypacji kobiet, próbuja ̨c dowieść, iż ich propozycje w żaden sposób nie doprowadza ̨ do rzeczywistego wyzwolenia kobiet
spod opresji: państwa, religii, ekonomii i kultury.
Ta prosta i dość oczywista refleksja wynikała z jej anarchistycznych przekonań. Była świe ̨cie przeświadczona o tym, iż reformy w obre ̨bie państwa
oraz gospodarki kapitalistycznej nie sa ̨ w stanie niczego zmienić, bowiem nie
eliminuja ̨ one źródeł tego problemu – czyli samych siebie. W konsekwencji
wyrażała ona pogla ̨d, iż projekty, dominuja ̨cego nurtu rodza ̨cego sie ̨ wówczas feminizmu moga ̨ co najwyżej przebudować, ba ̨dź też w innych sferach
skonstruować nowe, sztuczne, ramy oraz granice społeczne, prawne i ekonomiczne, które jedyne czym różniłyby sie ̨ od poprzednich rozwia ̨zań to
lepszym, tj. bardziej wydajnym i efektywnym, dopasowaniem do wymagań
nowoczesnego państwa oraz kapitału.
Ujmuja ̨c to nieco prościej: Goldman twierdziła, iż działania sufrażystek
oraz wczesnych feministek maja ̨ jedynie na celu wła ̨czenie kobiet w proces reprodukowania sie ̨ systemu burżuazyjnego, podtrzymywania stosunków władzy oraz wyzysku. Znajduja ̨c sie ̨ w opozycji wzgle ̨dem tego nurtu,
stwierdzała jasno, iż wyzwolenie kobiet, tak jak i całej ludzkości, przynieść
może jedynie społeczeństwo anarchistyczne.
W takim wie ̨c razie, zamiast walki o prawa wyborcze kobiet proponowała „emancypacje ̨ od emancypacji kobiet”, czyli negacje ̨ modelu wyzwolenia
kobiet, który pojmowany był w sposób burżuazyjny – tj. poprzez pryzmat
1 Peter Marshall – Demanding the impossible. A history of anarchism, PM Press, Oakland in
USA, 2010, s. 406
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reform czynionych w sposób centralistyczny oraz legislacyjny. Ten pogla ̨d
wydaje sie ̨ być szczególnie ważny i kluczowy w rozważaniach Goldman, albowiem równoznaczne to było nie tyle co z odrzuceniem, co raczej z zaprzeczeniem przez nia ̨ pogla ̨du, jakoby propozycje ówczesnych sufrażystek oraz
feministek można było określać mianem emancypacji, bowiem całkowicie
ignorowały one – jej zdaniem – sfere ̨ wewne ̨trzna ̨ (duchowa ̨ oraz intelektualna ̨) kobiet oraz warunki socjoekonomiczne. Zaś bez całościowego zaje ̨cia sie ̨
ta ̨ kwestia ̨ nie możliwa byłaby jakakolwiek zmiana. Przyznawała jednak, że
wcześniej opisane działania, można jednak uznać za pierwszy krok ku emancypacji.
Goldman stanowczo odróżnia wie ̨c, coś co możemy określić mianem „pozornej emancypacji” wpisanej w granice systemu i służa ̨cej w zasadzie jego podtrzymywaniu, reprodukowaniu, od „realnej emancypacji”, która musi
być całościowa i ściśle sprze ̨żona z emancypacja ̨ całej ludzkości, emancypacja ̨ społeczna ̨, polityczna ̨ i ekonomiczna ̨. Czyli wolnościa ̨ „od polityki” i wolnościa ̨ „od ekonomii”, w rozumieniu uwolnieniu od wyzysku, utowarowania
jednostki, trosk i przymusu ekonomicznego, biedy.
Dochodzimy wie ̨c do podstawowych założeń feminizmu anarchistycznego, czyli przekonania, iż za szowinizm, dyskryminacje ̨ oraz utowarowienie
kobiet odpowiadaja ̨ (w dużej mierze) warunki społecznoekonomiczne, a nie
wyła ̨cznie kwestie prawne czy kulturowe (należy mieć w pamie ̨ci, iż sa ̨ one
wtórne wobec sfery gospodarczej, maja ̨ ja ̨ wspierać, legitymizować i ułatwiać
zachowanie status quo) jak pragna ̨ to ograniczać tzw. liberalne feministki.
Tym samym samo zagadnienie „kwestii kobiet” pozostaje ściśle powia ̨zane
z systemem klasowym i walka ̨ klas, czego wyrazem była min. moralność purytańska zakrywaja ̨ca interesy klasowe uprzywilejowanych i rza ̨dza ̨cych.
Przekonywała Goldman, iż nie możliwe jest oderwanie kwestii kobiet od
ustroju ekonomicznego, który zmusza 99% ludzkości do niewolniczej pracy,
życia w ubóstwie, podczas gdy drobna mniejszość pławi sie ̨ w bogactwie2 ,
bogaca ̨c sie ̨ poprzez okradanie pracuja ̨cej i ubogiej wie ̨kszości.
Znamienny w jej argumentacji wydaje sie ̨ być przykład prostytucji, za rozwój której, wina ̨ obarczała, z jednej strony kapitalizm, z drugiej zaś strony nie bez wpływu pozostawał, oficjalny, purytański system wartości, który
tworzył pewne „błe ̨dne koło” uniemożliwiaja ̨ce „nierza ̨dnicom” wyrwanie

• Emma Goldman – Anarchy and the Sex Question, doste ̨pne pod adresem:
http://theanarchistlibrary.org/HTML/Emma_Goldman__Anarchy_and_the_Sex_Q
[doste ̨p: 26.05.2011 roku]
• Emma Goldman – Anarchism and Other Essays, Digireads.com Publishing,
Stilwell, Kansas in USA, 2008
• Peter Marshall – Demanding the impossible. A history of anarchism, PM
Press, Oakland in USA, 2010

2 Emma Goldman – Anarchy and the Sex Question, doste ̨pne pod adresem: http://theanarchistlibrary.org/HTML/Emma_Goldman__Anarchy_and_the_Sex_Question.html [doste ̨p:
26.05.2011 roku]
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Dlatego, jak przekonywała, czymś zupełnie niedorzecznym jest utożsamianie czegoś tak cudownego jak miłość, z czymś tak niegodnym człowieka jak
małżeństwo36 .
Z powyższymi pogla ̨dami anarchistki wia ̨zało sie ̨ również zagadnienie
„wolnego macierzyństwa”, be ̨da ̨cego dopełnieniem kobiecej natury, które,
zdaniem „Czerwonej Emmy”, winne być wyrazem wolnej woli i miłości. Lecz
elity ekonomiczne i polityczne obawiaja ̨ sie ̨ tak pojmowanego rodzicielstwa,
bowiem gdyby wyzwolić świat od spogla ̨dania na kobiete ̨ wyła ̨cznie jako
reproduktorki, zagroziłoby to stałemu dopływowi siły roboczej.
Zerwanie z purytańska ̨ moralnościa ̨, zerwanie z małżeństwem i ustanowienie anarchii umożliwiłoby jej zdaniem rozwój fizyczny i moralny całej
ludzkości. Dzie ̨ki temu rozkwitłaby prawdziwa miłość, pomoc wzajemna, a
praca stałaby sie ̨ narze ̨dziem umożliwiaja ̨ca ̨ zaspokojenie potrzeb i szcze ̨ścia
całej ludzkości.
Także wolne zwia ̨zki kwitłyby na takim gruncie. Pozwoliłoby to ażeby
partnerzy troszczyli sie ̨ nie tylko o siebie wzajemnie, ale także o cała ̨
ludzkość. Dzieci, jak mniemała, pochodza ̨ce z takich zwia ̨zków be ̨da ̨ sie ̨
lepiej – fizycznie, emocjonalnie oraz intelektualnie – rozwijać, gdyż be ̨da ̨
one wolne od przesa ̨dów, ignorancji i fałszywej moralności. Za to dzie ̨ki
opiece, które otaczać be ̨dzie je całe społeczeństwo, rozwijać sie ̨ be ̨dzie u
nich wrażliwość społeczna i instynkt pomocy wzajemnej. Nie byłyby już
wie ̨cej uczone tego jak żerować na innych ludziach oraz tego jak zdobyć
nad innymi władze ̨. Zamiast tego be ̨da ̨ da ̨żyć do wzajemnego szacunku i
uznania w całej wspólnocie. Ponadto, jak sa ̨dziła Emma Goldman, be ̨da ̨ one
szanować i kochać swych rodziców nie dlatego, że tak trzeba, tylko dlatego,
że ci be ̨da ̨ na to zasługiwać37 .

Bibliografia
• Shirley F. Fredericks – “Federica Montseny and Spanish Anarchist Feminism” [w:] Frontiers: A Journal of Women Studies, Vol. 1, No. 3 (Winter,
1976)

sie ̨ z obje ̨ć tej profesji, ze wzgle ̨du na oficjalne zgorszenie i pote ̨pienie społeczne (które oczywiście podszyte było ogromna ̨ doza ̨ hipokryzji).
Od strony ekonomicznej głównym czynnikiem prowadza ̨cym do rozwoju prostytucji był przymus ekonomiczny, czyli konieczność „przetrwania”,
„przeżycia”. Było to jednak niezwykle trudne, czy wre ̨cz niemożliwe, by przeżyć za 6 dolarów tygodniowo, bo tyle średnio otrzymywały robotnice w USA.
W takim wypadku kapitalizm nie pozostawiał wielu kobietom żadnej alternatywy, aniżeli prostytucje3̨ – podsumowywała anarchistka słowami pewnego
pisarza.
Równocześnie od strony moralnej nie szcze ̨dzono słów oraz gestów pote ̨piaja ̨cych te kobiety, z jednej strony, z drugiej zaś wykluczano je ze społeczeństwa, uniemożliwiaja ̨c im tym samym podje ̨cia innych form pracy. Podobny los spotykał młode robotnice, które szukaja ̨c rozrywek lubiły przebywać w me ̨skim towarzystwie. Łata „ladacznic” – jakie im przypinano – powodowała, że cze ̨sto skazywane były na los prostytutek. Do tych kwestii powróce ̨ jednak w dalszej cze ̨ści artykułu odpowiednio je rozwijaja ̨c. Ważne jest jednak to, iż ta rzekoma walka purytanów ze zgorszeniem, ich propagandowa
troska o dobro i czystość moralna ̨ służyło niczemu innemu jak maskowaniu
rzeczywistych powodów tego stanu rzeczy (jakim był kapitalizm) i odwrócenia od niego uwagi, a także uwagi od głównych beneficjentów wyzysku
kobiet – państwa, kościoła i kapitalistów.
Z tych właśnie wzgle ̨dów, ażeby pomóc tym kobietom, w pierwszej kolejności należy przyznać, iż nierza ̨d jest produktem warunków społecznoekonomicznych, naste ̨pnie konieczne jest zaprzestanie myślenia w kategoriach
wyższości nad tymi kobietami oraz wyzbyć sie ̨ hipokryzji w stosunku wobec
nich. Umożliwi to lepsze zrozumienie tego problemu i pozwoli go potraktować go humanitarnie. Niemniej jednak, likwidacja prostytucji nie be ̨dzie
możliwa bez zniesienia „płatnego niewolnictwa”4 , czyli pracy najemnej i istnieć be ̨dzie tak długo jak istnieć be ̨dzie system, który ja ̨ rodzi5 , czyli kapitalizm.
Wniosek jest wie ̨c prosty: pełna emancypacja kobiet stanie sie ̨ możliwa wyła ̨cznie wtedy, kiedy przebudowana oraz zreorganizowana zostanie – zgod3

Ibidem
Emma Goldman – Anarchy and the Sex Question, doste ̨pne pod adresem: http://theanarchistlibrary.org/HTML/Emma_Goldman__Anarchy_and_the_Sex_Question.html [doste ̨p:
26.05.2011 roku]

Emma Goldman – Anarchism and Other Essays, Digireads.com Publishing, Stilwell, Kansas
in USA, 2008, s. 75
4 Ibidem, s. 82
5 Emma Goldman – Anarchy and the Sex Question, doste ̨pne pod adresem: http://theanarchistlibrary.org/HTML/Emma_Goldman__Anarchy_and_the_Sex_Question.html [doste ̨p:
26.05.2011 roku]
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nie z zasadami sprawiedliwości społecznej – baza ekonomiczna. Mówia ̨c precyzyjniej: nie rozwia ̨że sie ̨ „kwestii kobiet” bez likwidacji wyzysku, biedy i
wynikaja ̨cej z nich ignorancji oraz ciemnoty. Aby to było możliwe konieczna jest rewolucja społeczna, która stworzy system „oparty na doskonałej
sprawiedliwości, system który gwarantuje każdemu człowiekowi, me ̨żczyźnie, kobiecie lub dziecku – pełnie owoców ich pracy oraz idealnie równe prawo do korzystania z darów natury i do osia ̨gnie ̨cia najwyższej wiedzy”6 .

Pojęcie emancypacji
Może wydawać to sie ̨ nieco dziwne, iż do tej pory nie przedstawiłem oraz nie
rozwina ̨łem tego co „Czerwona Emma” rozumiała pod poje ̨ciem „emancypacji”. Uczyniłem to jednak celowo by pokazać, iż feminizm E. Goldman był
feminizmem całościowym, wynikaja ̨cym z pryncypiów anarchizmu, a wie ̨c
naturalnym, realnym, nie oderwanym od walki klas, płaszczyzny społecznoekonomicznej, kulturowej oraz prawnej. Nade wszystko był to feminizm, który możemy traktować jako synonim poje ̨cia „humanizm”, jak tego pragne ̨ła
F. Montseny.
Podobnie bowiem jak hiszpańska anarchistka Emma Goldman stała na stanowisku, iż wyzwolenie kobiet nie nasta ̨pi bez równoczesnego wyzwolenia
me ̨żczyzn. Mówia ̨c nieco inaczej – problemem płci uważała za problem całej
ludzkości, a nie wyła ̨cznie kobiet. Zarówno kobiety jak i me ̨żczyźni cierpia ̨,
chociaż w nierównym stopniu, w tym burżuazyjnym, purytańskim świecie,
którzy zmusza wszystkich do życia wbrew własnej naturze.
Jedna ̨ z konsekwencji tego stanowiska było uznanie przez Emme ̨ sufrażystek pochodza ̨cych z „klasy średniej” i burżuazji wre ̨cz za szowinistki i seksistki, które nie ukrywać miały własnego poczucia wyższości nad me ̨żczyznami, ale również i innymi kobietami. Egzemplifikacje ̨ tego pogla ̨du widziała
w stosowanych przez sufrażystki argumentach dotycza ̨cych „nowej”, „lepszej”, „wyższej” jakości polityki po nadaniu kobietom czynnego oraz biernego prawa głosu. Pozwole ̨ sobie jednak wrócić oraz pełniej rozwina ̨ć te ̨ argumentacji w dalszej cze ̨ści artykułu.
Wracaja ̨c do zasadniczego tematu tej cze ̨ści artykułu, winny jestem dokonania (w końcu) doprecyzowania tego, co „Czerwona Emma” rozumiała
poprzez poje ̨cie „emancypacji”, a które jak już pisałem i podkreślałem wie6

Tamże

6

też przez cały proces wychowawczy (gdzie kobiety stanowia ̨ przedmiot, ale i
podmiot władzy) sa ̨ przygotowywane do realizacji tego zadania, niczym „tuczone zwierze ̨ do uboju”32 , propaguja ̨c małżeństwo jako „świe ̨tość” by czasem żadna z nich nie poddała tej umowy krytycznej analizie.
Rodziło to dwa, niezwykle negatywne zjawiska społeczne.
1. Powodowały, iż kobiety traktowały swoja ̨ prace ̨ zawodowa ̨ wyła ̨cznie
w kategoriach tymczasowości (czyli do momentu, aż wyjda ̨ za ma ̨ż) co
powodowało, iż nieche ̨tnie wste ̨powały one do zwia ̨zków zawodowych,
żywia ̨c przekonanie, iż to dom i troska o „domowe ognisko” jest ich
powołaniem33 .
2. Drugie zjawisko było sprze ̨żone z pierwszym oraz tzw. „amerykańskim
stylem życia” co rodziło, iż w zasadzie jednym kryterium dla wielu kobiet dotycza ̨cym decyzji o wyjściu za ma ̨ć był status maja ̨tkowy i pozycja społeczna przyszłego me ̨ża, nie zaś uczucie jakim go darzyła34 .

Anarchia, Prawa miłości oraz Wolna Miłość
Przeciwieństwem małżeństwa jest szczera oraz prawdziwa miłość. Anarchistka sa ̨dziła, iż jest to najsilniejsze uczucie, rodza ̨ce szcze ̨ście, zdolne
przeciwstawić sie ̨ wszelkim prawom. To też jedyna ̨ forma ̨ zwia ̨zku, jaki
może zabezpieczać oraz gwarantować pomoc wzajemna ̨ jest zwia ̨zek oparty
na miłości, nie zaś małżeństwo.
Niemniej prawdziwa miłość wymaga wolności (acz nie wymaga ochrony,
albowiem bo sama dla siebie stanowi ochrone35
̨ ), bowiem jest nie dokupienia,
nie do podporza ̨dkowania.
Ubolewała jednak, że w czasach jej współczesnych miłość jest lekceważona
i dla wie ̨kszości ludzi zupełnie obca. To pote ̨guje stres i wyniszczenie człowieka wynikaja ̨ce z wyzysku, albowiem ludzka psychika nie jest dostosowana do
wydarcia z niej właśnie tej rozkoszy emocjonalnej.

32

Ibidem, s. 95
Ibidem, s. 97
34 Ibidem, s. 96
35 Ibidem, s. 98
33
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jako synonimy. Zaprzecza to ich prawdziwemu charakterowi, albowiem
w rzeczywistości sa ̨ one wobec siebie wrogie, wzajemnie sie ̨ zaprzeczaja ̨ a
czasem wre ̨cz wykluczaja ̨.
Naturalnie zdawała sobie sprawe ̨, iż istnieje wiele małżeństw opartych na
miłości, ale czy gdyby ci partnerzy nie pozostawali małżonkami to ich zwia ̨zek byłby inny ? Z drugiej strony dodawała, iż pote ̨żna cze ̨ść małżeństw stanowiła wyła ̨czna ̨ farse ̨, która popełniana była wyła ̨cznie z powodu nacisku
opinii publicznej: społeczeństwa, przyjaciół, rodzin. Całkowitym zaś fałszem
jest pogla ̨d – twierdziła – jakoby małżeństwo mogło zrodzić miłość, chociażby ze wzgle ̨du na niedobór – w przypadku zawierania małżeństwa przy braku
miłości – spontaniczności oraz intensywności29 .
Doprowadziło ja ̨ to do uznania małżeństwa za nic innego aniżeli zwykła ̨
umowe ̨, stanowia ̨ca ̨ podstawe ̨ dla „układu ekonomicznego”, maja ̨cego (przynajmniej teoretycznie) zabezpieczyć obie strony30 . Niemniej, strona ̨ która
bardziej sie ̨ poświe ̨ca w tym układzie jest kobieta, zwłaszcza iż biblijna formuła małżeństwa sprowadza kobiete ̨ do roli służa ̨cej i podporza ̨dkowanej
me ̨żczyźnie. Oczywiście, małżeństwo także niewoli me ̨żczyzne ̨ – acz nie w
takim samym stopniu jak kobiete ̨. Wszelako czyniło ono – obu płciom – życie nudne oraz przewidywalne.
Fikcja ̨ jest jednak przekonanie, iż małżeństwo przed czymś zabezpiecza.
Nie może ono tego czynić, gdyż odbiera ona człowiekowi godność oraz go
wie ̨zi, podobnie jak kapitalizm, który zmusza ludzi do życia w ignorancji i
ubóstwie. W znacznie wie ̨kszym jednak stopniu, krzywdzi ono kobiete ̨, od
której wymaga bowiem znacznie wie ̨kszego poświe ̨cenia poprzez uczynienie
z niej osoby zależnej od me ̨ża, co w konsekwencji musi prowadzić do zniszczenia jej świadomości społecznej.
Twierdzi sie ̨ jednak, co zdaniem zwolenników instytucji małżeństwa stanowi uniwersalny oraz decyduja ̨cy „argument”, iż małżeństwo winne być
zawarte dla dobra dziecka. E. Goldman całkowicie zaprzeczała temu pogla ̨dowi, starać sie ̨ dowieść, iż jest to pogla ̨d błe ̨dny a przynajmniej niewystarczaja ̨cy. Pytała sie ̨ bowiem: skoro małżeństwo jest najlepszym środowiskiem
dla dziecka, to dlaczego tysia ̨ce dzieci jest bezdomnych, a tysia ̨ce innych odbiera sie ̨ rodzicom-małżonkom, albowiem ci zne ̨cali sie ̨ nad nimi ?31
Co gorsze, to dziewczynki i młode kobiety, sa ̨ „normalizowane” i „produkowane” tak by uważały one małżeństwo za jedyny cel i sens ich życia. Tak
29

lokrotnie, znacznie wykraczało poza postulaty oraz sposób pojmowania tego poje ̨cia przez ówczesne sufrażystki, czy rodza ̨cy sie ̨ ruch feministyczny.
Mianowicie, definiowała ona emancypacje ̨ jako proces polegaja ̨cy na „stworzeniu możliwości, by kobieta stała sie ̨ człowiekiem w pełnym tego słowa
sensie”7 .
Implikowała to w jej mniemaniu przekonanie, iż każda jednostka ludzka,
niezależnie od płci, winna posiadać pełne prawo do rozwoju własnej osobowości, prawo do pełnej ekspresji własnego ja, a wszystkie sztuczne bariery
winne zostać zburzone, po to aby „droga do wolności była czysta od wszelkich śladów, odwiecznych, uległości i niewolnictwa”8 . Co najbardziej istotne,
dotyczy to niemal wszystkich sfer aktywności ludzkiej, w tym także ekonomicznej.
Jak już także pisałem, pogla ̨d ten jest niezwykle charakterystyczny dla
anarchistycznych feministek, które uważały (oraz uważaja ̨), iż do wyzwolenia kobiet, oprócz likwidacji państwa i kapitalizmu w wyniku rewolucji społecznej, konieczna jest także emancypacja me ̨żczyzn, bowiem zarówno kobiety jak i me ̨żczyźni cierpia ̨ w patriarchalnym, purytańskim i tradycyjnym
społeczeństwie.
W takim razie błe ̨dna jest argumentacja i stanowisko feministek, które pragna ̨ ograniczyć „kwestie ̨ kobiet” wyła ̨cznie do sfery zewne ̨trznej (i to jeszcze w niezwykle ograniczonym zakresie, bowiem wła ̨cznie do kwestii prawnych). Emancypacja to także, a może przede wszystkim, wyzwolenie w sferze wewne ̨trznej, w szczególności intelektualnej, rozumianej głównie przez
pryzmat odpowiedniej edukacji, tak by me ̨żczyzna mógł dostrzec w kobiecie
także partnera, kolege ̨ – towarzysza. Dodawała jednak, iż równie niezdrowa
byłaby sytuacja, gdyby me ̨żczyzna dostrzegał w kobiecie wyła ̨cznie jej intelekt wyzbyty z kobiecości.
Dopełnieniem wyzwolenia w sferze wewne ̨trznej byłoby zerwanie z purytańska ̨ moralnościa ̨, która tworzy „wewne ̨trzna ̨ tyranie ̨” pe ̨taja ̨c kobiety
i me ̨żczyzn niesprawiedliwymi, absurdalnymi, zaprzeczaja ̨cymi wolności,
normami moralnymi, determinuja ̨c życie wie ̨kszej cze ̨ści ludzkości. Taki typ
moralności zagłusza instynkty ludzkie oraz prawo ludzkości do miłości oraz
szcze ̨ścia. Tak wie ̨c w jej odczuciu prawdziwa emancypacja kobiet może
zacza ̨ć sie ̨ wyła ̨cznie w ich duszy oraz umyśle, nie zaś przy urnie wyborczej
czy w parlamencie.
7 Emma Goldman – Anarchism and Other Essays, Digireads.com Publishing, Stilwell, Kansas
in USA, 2008, s. 90
8 Ibidem
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Z reszta ̨, parafrazuja ̨c proudhonowska ̨ maksyme ̨ (mylnie przypisywana ̨
Marksowi), iż wyzwolenie klasy robotniczej, może być dziełem samych robotników
przyje ̨ta ̨ przez MSR, uznawała, iż wyzwolenie kobiet może być dziełem wyła ̨cznie kobiet i ograniczona ona może być wyła ̨cznie ich wyobraźnia9̨ .
Kpiła z haseł dot. „niezależności ekonomicznej” kobiet, które wysuwały
ówczesne jej prekursorki feminizmu, bowiem ograniczanie tego zagadnienia
wyła ̨cznie do sfery ekonomicznej i politycznej, uważała za zbyt wa ̨skie oraz
dodatkowo nienaturalne. Dałoby co najwyżej kobiecie prawo do smutnego
życia, niezdolnego chociażby do wyzwolenia nieograniczonej miłości.
Co wie ̨cej sa ̨dziła, iż wkroczenie kobiet na rynek pracy w warunkach kapitalizmu przemysłowego doprowadziło jedynie do zamiany ucisku domowego, na ucisk fabryczny, w którym to kobieta staje sie ̨ bezdusznym automatem (czasem także wyste ̨puja ̨cy razem z domowym) zwłaszcza, iż kobiety
były całkowicie nieprzygotowane do tego kroku. Powodowało to, iż aby móc
sprzedawać swoja ̨ prace ̨ podobnie jak me ̨żczyźni, musiały znacznie nadwyre ̨żać swe ciało i niszczyć własna ̨ psychike ̨. W konsekwencji by wyrywać sie ̨
z tego kieratu, który miał zabijać instynkt macierzyński i instynkt miłości
kobiet, gotowe były wchodzić w zwia ̨zki małżeńskie z pierwszym lepszym
me ̨żczyzna10
̨ .

Moralność seksualna
Emma Goldman we współczesnej jej kulturze Świata Zachodniego, a w szczególności wobec sfery życia seksualnego, dostrzegała ogromna ̨ hipokryzje ̨,
dualizm, podłość i przykład ciemie ̨żenia kobiety. Hipokryzja oraz dualizm
moralny objawiać sie ̨ miały poprzez uznawanie seksu, przez purytańskie społeczeństwo, wyła ̨cznie jako domene ̨ me ̨żczyzn, tj. przyznaniu im jako jedynym prawa czerpania przyjemności ze współżycia, przy jednoczesnym negowania kobiecej seksualności i pie ̨tnowaniu jej. W pewnym sensie, jak twierdziła, miało to nie mały wpływ na rozwój prostytucji11 .
Prowadziło to do niezwykłego okrucieństwa polegaja ̨cego – oficjalnie – na
celowym utrzymywaniu dziewcza ̨t i młodych kobiet w nieświadomości co do

znanie prawa głosu kobietom nie spowodowało takiej ofensywy sił wrogich
wobec świata pracy. Kobiety po prostu niczego nie zmieniły.
To z kolei doprowadziło ja ̨ do uznania za absurdalne argumenty na rzecz
walki o prawa wyborcze dla kobiet, poprzez głoszenie, iż kobiety w polityce przyniosa ̨ wie ̨cej sprawiedliwości, czy umożliwia ̨ inne spojrzenie na wiele
kwestii – co szczególnie cze ̨sto bywa podnoszone przez obecnych zwolenników parytetów na listach wyborczych.
Krytykuja ̨c tenże pogla ̨d, stwierdziła, iż kobiety politycy niczym nie moga ̨
sie ̨ różnić o me ̨żczyzn polityków, traktuja ̨c podobnie pogla ̨d wyrażany przez
wiele sufrażystek, iż zdołaja ̨ one zmienić polityke ̨ z potwora w „słodkiego i
czystego” baranka. Uważała tego typu deklaracje za najlepszy przykład egoizmu i naiwności, bowiem „tak jakby kobiety nie sprzedawały głosów, tak
jakby kobiety polityka nie można byłoby kupić”24 .
Argumentowała te stanowisko przykładem postawy kobiet podczas walki
właścicieli kopani z Zachodnim Zwia ̨zkiem Górników w 1903 roku25 . Ba, dodała także, iż to w dużej mierze kobiety swymi głosami, przyczyniły sie ̨ do
kle ̨ski zwia ̨zkowców (swych me ̨żów, kochanków, synów) głosuja ̨c w wyborach na urza ̨d gubernatora na Peabodego – wroga świata pracy i posłusznego
sługi właścicieli kopalń.
Z reszta ̨, jedna ̨ z najwie ̨kszych bola ̨czek ruchu sufrażystek było właśnie
oderwanie, a przynajmniej ignorowanie, kwestii ekonomicznych26 i snobizm
reprezentowany przez co poniektóre sufrażystki wywodza ̨ce sie ̨ z klasy średniej, które przekonane były o wyższości i czystości moralnej swoich głosów27 .
Tym samym wiele z nich uważała sie ̨ za lepsze od me ̨żczyzn, do tego stopnia,
iż zgodnie z relacja ̨ E. Goldman, jedna z liderek ruchu miała wyrażać pogla ̨d,
iż pensja me ̨ża należy sie ̨ wyła ̨cznie żonie, a me ̨żowie nie okazuja ̨cy wystarczaja ̨cego wsparcia kobiecie, winni trafiać do wie ̨zień28 .

Małżeństwo
Zasadniczym problemem jaki wia ̨zał sie ̨ z zagadnieniami „miłości” oraz
„małżeństwa”, zdaniem Goldman, polegał na ich utożsamianiu, traktowaniu
24
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sprawiedliwego, nieludzkiego, opartego na wyzysku i tyranii status quo,
staja ̨c sie ̨ wre ̨cz najwie ̨kszym sojusznikiem państwa i kapitału.
Za argumentacje ̨ na rzecz tego pogla ̨du posłużyły Emmie historyczne przykłady, takie jak fakt, iż kobiety znacznie cze ̨ściej głosowały (i co ciekawe, w
dalszym cia ̨gu tak jest – przyp. autor) na konserwatystów, co tylko utrwalało purytańska ̨ oraz religijna ̨ tyranie ̨. „Czerwona Emma” posune ̨ła sie ̨ nawet
do przedstawienia tezy, że gdyby nie kobiety, to religia dawno by umarła,
bowiem to właśnie przedstawicielski tej płci, sa ̨ najbardziej gorliwie wierza ̨cymi osobami21 .Także dotyczyło innych zjawisk, jak np. wojny na których
kobiety traca ̨ me ̨żów, kochanków i synów, a pomimo tego to one właśnie
propaguja ̨ jej romantyczny etos.
Swa ̨ walke ̨ sufrażystki traktować miały jako realna ̨ szanse ̨ na wyzwolenie.
W praktyce jednak, jedyne co zyskiwały to rosna ̨ca ̨ liczbe ̨ zakazów i ograniczeń wolności – głównie w sferze prawa pracy i ochrony interesów klasy robotniczej, legitymizuja ̨c w ten sposób okradania społeczeństwa z jego pracy
przez uprzywilejowana ̨ mniejszość22 .
Naturalnie, nie sposób jest nie dostrzec, iż jej krytyka walki o prawa wyborcze kobiet sprze ̨żona była z ogólnie anarchistycznym postrzeganiem instytucji wyborów, które nawet w teoretycznie najbardziej demokratycznym
państwie, widziane były jako bardziej wyrafinowane narze ̨dzia podporza ̨dkowania mas i realizowania interesów klas posiadaja ̨cych.
Mie ̨dzy innymi to właśnie wychodza ̨c z tego założenia, Emma Goldman
stwierdziła, iż walka o prawa wyborcze jest daremna, albowiem żaden ustrój
zakładaja ̨cy istnienie państwa, nie jest w stanie zaspokoić potrzeb społeczeństwa, a tym samym pozytywnie rozwia ̨zać „kwestii kobiet”. To też uważała, iż wybory niczego nie zmienia ̨ i na potwierdzenie swych słów pytała sie ̨
retorycznie: czy w Australii i Nowej Zelandii (czyli w krajach gdzie kobiety otrzymały najwcześniej prawo głosu – przyp. autor) cokolwiek w sferze
socjoekonomicznej uległo zmianie ? Czy warunki pracy sie ̨ poprawiły? Czy
może dzieci sa ̨ bardziej szcze ̨śliwe ? Czy kobiety zdołały wyzwolić sie ̨ z purytańskiej niewoli opartej na hipokryzji moralnej ? Odpowiadała krótko: nie
!23
Wre ̨cz przeciwnie ! – twierdziła. W Australii uchwalono najbardziej restrykcyjne prawo pracy. Naturalnie, zdawała sobie sprawe ̨, że samo przy-

własnej seksualności, pod pretekstem ochrony ich „niewinności”12 . W rzeczywistości jednak, miało to służyć „produkowaniu” poża ̨danej seksualności
i moralności seksualnej przez purytańskie zasady, by w konsekwencji dziewczynki (a naste ̨pnie kobiety, kiedy troche ̨ „podrosna ̨”) oprócz bycia przedmiotem, były także podmiotem tej kulturowej despotii.
Proces ten rozpoczyna sie ̨ od dnia narodzin, kiedy to od małego dziewczynki przygotowywane sa ̨ do obje ̨cia jednej roli społecznej – żony oraz matki. Wpaja im sie ̨, iż jest to ich jedyny cel w życiu i zostały do tego stworzone
przez Boga czy matke ̨ nature ̨. Brak dobrej edukacji, zwłaszcza w sferze seksualnej, skutkuje tym, iż dziewcze ̨ta pozostaja ̨ całkowicie nieświadome odnośnie własnej seksualności, co stanowi jedna ̨ z najważniejszych przyczyn, dla
których małżeństwo i pożycie małżeńskie staje sie ̨ źródłem cierpień. Owocem tego stanu może być uraz, czy wre ̨cz obrzydzenie kobiet do najbardziej
naturalnej i instynktowej czynności jaka ̨ jest seks.
Jeszcze okrutniej traktowane były kobiety – panny, które szukaja ̨c rozrywki i przyjemności po całym dniu pracy w zaduszonej fabryce, bawiły sie ̨ w me ̨skim towarzystwie, czerpia ̨c przyjemność z seksu. Stanowiło to prosty krok
do ich pote ̨pienia, wykluczenia, uznania za „zdeprawowane”, „upadłe”. Taka kobieta wkrótce zostawała sama, nie maja ̨c sie ̨ do kogo zwrócić, albowiem
„nawet najbardziej zdeprawowany i nieudolny me ̨żczyzna be ̨dzie uważał sie ̨
za zbyt dobrego by poja ̨ć ja ̨ za żone ̨”13 . Tak działały „dyskursy” tworzone
przez purytanów, które rodziły pewne maski, pozory i obraz społeczeństwa
oficjalnego, które jednak w rzeczywistości nie istniało.
Wymuszało to – zdaniem Goldman – na cze ̨ści kobiet konieczność powstrzymywania sie ̨ od zaspokojenia swojej najbardziej naturalnej potrzeby,
jaka ̨ był seks, tylko po to aby móc zostać uznana ̨ za „dobra ̨” kobiete ̨ i zostać
żona ̨ „dobrego” me ̨żczyzny.
Dopełnienie tego typu pogla ̨dów, zdaniem „Czerwonej Emmy” stanowiła
religia, a zwłaszcza chrześcijaństwo, która odpowiedzialna była także za szerzenie pogla ̨du jakoby kobieta była istota ̨ gorsza ̨, niższa ̨ wzgle ̨dem me ̨żczyzny. Z racji tego, miała ona żyć jako niewolnica, a przynajmniej jako osoba
podporza ̨dkowana i zależna.
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Purytanizm
Jednym z najważniejszych zagadnień w filozofii Emmy Goldman pozostaje jej
sposób postrzegania purytanizmu oraz nadawane przez myślicielke ̨ funkcje
jaki ten pełnić miał w burżuazyjnym, kapitalistycznym ładzie. Myśle ̨, iż nie
popełnie ̨ błe ̨du jeżeli dodam, iż można sie ̨ nawet pokusić o stwierdzenie, iż
pogla ̨dy „Czerwonej Emmy” dotycza ̨ce purytanizmu stanowia ̨ punkt wyjścia
dla dokonanej przez nia ̨ krytyki oficjalnego społeczeństwa oraz jego instytucji z przyczyn kulturowych oraz moralnych, a wre ̨cz nawet podstawe ̨ dla jej
postrzegania anarchizmu oraz koncepcji wyzwolenia.
Zaczynaja ̨c od pocza ̨tku musze ̨ przypomnieć, co w dużej mierze zostało
już powiedziane, o funkcji pełnionej przez purytańska ̨ moralność. Zdaniem
E. Goldman pełniła ona role ̨ kolejnego, uzupełniaja ̨cego, narze ̨dzia opresji
– ekonomicznej, społecznej, politycznej, płciowej oraz seksualnej, czy mówia ̨c szerzej: kulturowej. Tym samym purytanizm przyczyniać sie ̨ miał do
podtrzymywania wszelkich stosunków władzy oraz nierówności klasowych.
Najbardziej oczywistym i złowrogim przykładem manifestowania sie ̨ purytanizmu było „moralne” pote ̨pienie, „kobiet upadłych”, sabotażu (którego
pote ̨pienie z przyczyn „moralnych” równoznaczne było z przyje ̨ciem „moralności burżuazyjnej” traktuja ̨cej własność prywatna ̨ za świe ̨tość14 ) czy innych form walk z uciskiem oraz wyzyskiem. Tym samym „purytańska moralność” zakrywała rzeczywiste i prawdziwe powody pote ̨pienia prostytucji
czy sabotażu, jakim były interesy klasowe burżuazji oraz elit politycznych.
Nie be ̨dzie cienia przesady w tym jeżeli napisze ̨, iż uważała ona purytanizm za jedno z najwie ̨kszych oraz najważniejszych zaprzeczeń: wolności15 ,
pie ̨kna i prawdy. Co gorsza, jego fundamentalna ̨ cecha ̨ jest che ̨ć ekspansji,
poprzez che ̨ć obje ̨cia swa ̨ kontrola ̨ całego życia społecznego, co musiałoby
doprowadzić do stłumienia wszelkich, naturalnych, instynktów oraz możliwości ekspresji własnej osobowości przez jednostke ̨.
Jako taki zawsze był wie ̨c destrukcyjny oraz pełen okrucieństwa zabijaja ̨c
w ludziach nie tylko ich naturalne impulsy, ale także wszelka ̨ radość i przyjemność z życia, tak by ciemność i miernota dyktowały ludziom jak poste ̨po-

wać16 . Wynika to bowiem z faktu, jak przekonuje amerykańska anarchistka,
iż purytanizm opiera sie ̨ na kalwinistycznej zasadzie mówia ̨cej, iż nasze życie jest przekleństwem, kara ̨ za grzechy nałożona ̨ przez Boga17 .
Jako przykład purytańskiej despotii pokazuje zmuszanie wolnych kobiet
do zawierania fikcji małżeńskiej jak np. uczyniła to Mary Wollstonecraft czy
George Eliot18 . Jednakże dopiero przybycie purytanów do „Nowego świata”
miało, zdaniem „Czerwonej Emmy”, ukazać prawdziwie diaboliczne oblicze
purytanizmu, który skutecznie prześladował wszelkie przejawy odste ̨pstw
od „legalnych” wyznań chrześcijańskich (w XVII wieku Boston określany był
mianem „Krwawego miasta” [„Bloody Town”] właśnie ze wzgle ̨du na szerokie represje i egzekucje na „innowiercach”).
Ostatecznie, dominacja purytanizmu w Stanach Zjednoczonych, w postaci
purytańskiej cenzury staraja ̨cej sie ̨ spłaszczyć całe bogactwo ludzkiego życia, uniemożliwiła rozwój – w przeciwieństwie do Europy – zaangażowanej,
tj. dotykaja ̨cej sfery codziennego życia społecznego i seksualności, kultury i
sztuki19 .
Nigdzie wie ̨c z wyja ̨tkiem USA purytanizm nie jest silnie zakorzeniony, a
purytanie zaś trzymaja ̨ piecze ̨ nad całym życiem społecznym i kulturowym
Amerykanów, dbaja ̨c o to by już w zarodku tłumić wszelkie przejawy emancypacji. W tym celu podtrzymywane sa ̨ wszelkie kłamstwa, hipokryzja, stereotypy czy czarno-biały sposób postrzegania świata oraz ludzkiego życia.
W konsekwencji purytanizm stał sie ̨, z jednej strony, jedna ̨ z przyczyn oraz
z drugiej strony, gwarantem licznych wypaczeń, demoralizacji oraz podtrzymywania systemu wyzysku i deprawacji jednostki.

Krytyka ruchu sufrażystek
Prawo głosu dla wielu kobiet, w ocenie Goldman, stało sie ̨ wre ̨cz „fetyszem”20 , który powodował, iż kobiety – oczywiście w ocenie E. Goldman,
pragne ̨ły być nie tylko przedmiotem despotii, ale także jej podmiotem.
Innymi słowy kobiety zapragne ̨ły mieć swój udział w utrzymywaniu nie-
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