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Mogłoby sie ̨ zdawać, że ruch anarchistyczny, bed̨ac̨y cześ̨cia ̨ szersze-
go nurtu wolnościowego, któremu przyświecaja ̨ idee równości, femini-
zmu i antyseksistowska optyka, wolny jest od postawy macho. Nic bar-
dziej błed̨nego.

Machyzm wśród anarchistów niewiele różni sie ̨ od tego, który jest wier-
nie przywiaz̨any do tradycyjnego wzorca mes̨kości, niczym pies do swojego
pana. Okazuje sie ̨ bowiem (i nie jest to wiekopomne odkrycie, ale fakt, który
czasem warto sobie uzmysłowić), że nas, chłopaków anarchistów, dotykaja ̨
te same bolac̨zki współczesnego człowieka, te same kropka w kropke ̨ stereo-
typy dotyczac̨e płci, czy wreszcie te same schematy zachowań i reakcji, co
każdego innego obywatela. Zaskakujac̨e? Powiem wiec̨ej, doświadczamy te-
go wszystkiego z podwójna ̨siła,̨ zupełnie jak tkanina w kontakcie ze zdwojo-
na ̨moca ̨ Persila. Dlaczego podwójnie? Ponieważ przypisywane sa ̨ nam war-
tości i idee, które wykluczaja ̨ zachowania seksistowskie, mizoginiczne, pro-
patriarchalne.

Moim zamiaremnie jest podkopanie ruchu anarchistycznego, ani tym bar-
dziej dorobieniemumachystowskiej geb̨y. Nie kalam gniazda, ani nie fajdam
sobie do szuflady. Kieruje mna ̨ troska o ruch anarchistyczny. O jego warto-
ści i założenia, które potrafia ̨ sie ̨ zawieruszyć w dziejowej zawiei. Ruch w
teorii jest niezbed̨ny tak samo, jak ciag̨ła krytyczna analiza założeń i war-
tości idei. Bez tego idea zamienia sie ̨ w dogmat, a ze skostniałego dogma-
tu rzadko kiedy wynika coś dobrego. Anarchizm to nie tylko idea bezpań-
stwowości, wzajemnej pomocy i kooperacji. To też, ale nie wyczerpuje cało-
ści założeń anarchizmu. Łatwo nam sobie wyobrazić feministe ̨ lub feminist-
ke ̨ niebed̨ac̨ych anarchist(k)ami. Za to nie sposób myśleć o anarchist(k)ach
niebed̨ac̨ych feminist(k)ami. Anarchizm towolność jednostki w kolektywnie
zorganizowanym społeczeństwie. Jeżeli postulujemywanarchizmiewolność
jednostki, powinniśmy/yśmymyśleć o niej holistycznie, kompleksowo,w ści-
słym zwiaz̨ku z systemowymimechanizmami takimi jak: seksizm,mizoginia,
wyzysk czy dyskryminacja (nie tylko płciowa czy seksualna, ale i etniczna,
narodowościowa i ekonomiczna/klasowa). Wolność nie oznacza wyłac̨znie
oderwania, separacji od abstrakcyjnego „państwa” jako bezkształtnej klatki
zbudowanej z niewolniczych struktur i opresyjnych zależności. Wolność to
także m.in tworzenie jez̨yka odmiennego od seksistowskiej narracji patriar-
chatu, budowanie oporu wobec uprzywilejowanego mes̨kiego elitaryzmu i
dekonstrukcja skostniałych wzorców mes̨kości i kobiecości.

Bycie świadomym i świadoma ̨ anarchist(k)a ̨ wymusza na nas nieustajac̨a,̨
drobiazgowa,̨ krytyczna ̨ analize ̨ swojej postawy i zachowań. Nie wystarczy
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pomachać czarna ̨ flaga ̨ na demonstracji czy pozostawać konsekwentnie w
sferze deklaracji. Jeżeli krzyczymy o wolności kobiet, obok wolnego wyboru
kariery zawodowej pamiet̨ajmy o wolności do decydowania o swoim ciele,
o prawie do aborcji i o dostep̨ie do antykoncepcji. Warto jest mieć również
na uwadze różnorodność postulatów feministycznych w zależności od sytu-
acji społeczno-ekonomicznej kobiet. Idac̨ za bell hooks, nie sposób mówić o
ujednoliconym dla wszystkich kobiet postulacie feministycznym, majac̨ na
uwadze ich zróżnicowanie etniczne (rasowe) i ekonomiczne (klasowe).

Znam meż̨czyzn anarchistów bardzo sprawnych w formułowaniu teorii
feministycznych, którzy w domach nie sa ̨ partnerami kobiet, dźwigajac̨ymi
cześ̨ć odpowiedzialności za jego utrzymanie i obsługe,̨ ale jedynie „pomo-
ca”̨ domowa,̨ dostep̨na ̨w chwili wolnej od ich priorytetowych zajeć̨. Sprzat̨a-
nie w domu czy serwisowanie dzieci nie może sie ̨ równać z iście mes̨ka ̨ „ak-
cja ̨ bezpośrednia”̨ czy strategicznym spotkaniem kolektywu. Nie przeszka-
dza im dominowanie spotkań, niezwracanie uwagi na głos i potrzeby kobiet,
umniejszanie znaczenia ichwypowiedzi czy zawłaszczanie pomysłów kobiet,
dopisujac̨ je do swojego konta. Lubia ̨ sie ̨ popisać potyczka ̨ uliczna,̨ siłowa ̨
konfrontacja ̨ czy brawurowa ̨ odwaga.̨ Łatwo przychodzi im dyskredytowa-
nie innych, gdy nie chca ̨ uczestniczyć w ryzykownym przedsiew̨ziec̨iu. Nie
zostawiaja ̨ innymmiejsca na wat̨pliwości i lek̨, do których sami maja ̨prawo,
ale nie przyznaja ̨ go sobie ze strachu przed utrata ̨ maski twardziela, która ̨
szeroko komentuje i krytykuje Jackson Katz w swojej ksiaż̨ce „Paradoks ma-
cho”.Maski, bez której obnażyliby swoje prawdziwe „ja”, byćmoże delikatne
i wrażliwe, ale niemieszczac̨e sie ̨ w ryzach obowiaz̨ujac̨ej mes̨kości. Dlatego
zakazane.

Takie postep̨owanie najcześ̨ciej nie jest wyrachowana ̨mes̨ka ̨strategia,̨ ale
uwewnet̨rznionym lek̨iem przed odrzuceniem, przed wykluczeniem z elitar-
nego grona meż̨czyzn. Strach przed utrata ̨ emblematu mes̨kości (tej dobrze
nam znanej konserwatywnej, heteroseksualnej, rycerskiej) tep̨i nam ostrze
samokrytyki. Uruchamia autoprezentacje,̨ zamiast pobudzać autorefleksje.̨
Rzadko kiedy zdajemy sobie w pełni sprawe ̨ z seksistowskiego piet̨na, jakie
odcisneł̨o na nas patriarchalnewychowanie. Z powielania krzywdzac̨ychnas,
meż̨czyzn i kobiety, wśród których żyjemy, wzorców tradycyjnej mes̨kości.
Mes̨kości uwikłanej w płeć i stereotypy jej dotyczac̨e. Wypuszczeni w świat
z kagańcem opresyjnych, absurdalnych norm, tak bardzo sie ̨ z nim zżywa-
my, że przestajemy go zauważać. W ten kaganiec właśnie powinien być wy-
mierzony nasz mes̨ki, feministyczny cios. Nie wystarczy krzyczeć, że jest sie ̨
feminista,̨ spijajac̨ splendor za słowa, które kobiety wypowiadaja ̨ od dwustu
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lat, dostajac̨ za nie po głowie. Panowie (anarchiści), wykorzystajmy swoja ̨ ła-
twość w przechodzeniu od słów do czynów i zachowajmy sie ̨ jak prawdziwi
meż̨czyźni, realizujac̨ w życiu założenia feminizmu, którym cześ̨ć z nas tak
chet̨nie wyciera sobie geb̨e.̨
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