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jac̨ych miejsce pomied̨zy 1978 a 1983 r. Z powodu wat̨pliwości dotyczac̨ych
utrzymywania operaistycznego feminizmu i kampaniiWages forHousework,
od 2001 r. stały sie ̨ one organizatorkami Global Women’s Strike postulujac̨
„uznanie i opłacanie wszelkiej pracy opiekuńczej oraz przekazanie wydat-
ków wojskowych społecznościom, ze szczególnym uwzgled̨nieniem kobiet
jako głównych opiekunek”47, w odpowiedzi na odpowiedź na zdominowane
przez meż̨czyzn zjawiska terroryzmu i wojny.

Chciałbym podziek̨ować Laurze Corradi, Alisie Del Re oraz kobietom z
mediolańskiego ruchu autonomicznego, które zgodziły się udzielić wywiadów –

Autor.
[Artykuł pierwotnie został opublikowany w magazynie Amnis: Revuede

Civilisation Contemporaine numer specjalny „Femmes et militantisme
Europe-Amerique (XIX siecle a nos jours)” nr 8, 2008, s. 55-68.]

47 Patrz: http://www.globalwomenstrike.net.
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tywna43 oraz mied̨zynarodowa sieć dochodu gwarantowanego”44 jako „od-
dolne” rozwiaz̨anie problemu stopniowego zaniku państwa opiekuńczego w
neoliberalnym kapitalizmie. Ostatnim ważnym zwycies̨twem ruchu Wages
for Housework jest decyzja lokalnychwładz Venetow północno-wschodnich
Włoszech, dotyczac̨a opłacania pracy opiekuńczej wykonywanej w domu. Po
raz pierwszy ten rodzaj pracy został formalnie uznany i opłacony jako usługa
społeczna45.

Podsumowujac̨ różnice pomied̨zy feminizmem inspirowanym przez ope-
raismo i innymi formami feminizmu obecnymi we włoskim ruchu kobiecym
z lat 70. możemy stwierdzić, że w przeciwieństwie do nurtu liberalnego cha-
rakteryzował sie ̨ odrzuceniem żad̨ań „równości” i „emancypacji”, jako nie
tylko zacierajac̨ych różnice ̨ pomied̨zy meż̨czyznami a kobietami, lecz po-
nad wszystko jako mistyfikacji stosunków klasowych pomied̨zy opłacanymi
robotnikami płci mes̨kiej a nieopłacanymi kobietami pracujac̨ymi w domu.
Podstawowa rozbieżność mied̨zy operaistycznym a socjalistycznym femini-
zmem była zwiaz̨ana z „zewnet̨rznym” (nie domowym) zatrudnieniem jako
droga ̨do kobiecej emancypacji i niezależności ekonomicznej. Dla Lotta Femi-
nista i Wages for Housework, wyzysk ogólnie nisko opłacanej siły roboczej
poza domem nie jest rozwiaz̨aniem dla nieopłacanego wyzysku kobiety w
domu. Podczas gdy włoska sieć Wages for Housework zgadzała sie ̨ z sepa-
ratystycznym feminizmem w kwestii wykluczenia meż̨czyzn z feministycz-
nych organizacji i spotkań (poza opiekunami dzieci), to angielska sieć Wa-
ges for Housework, w której wiodac̨a ̨ figura ̨ była Selma James, ostatecznie
pozwoliła na dołac̨zenie meż̨czyzn jako uczestników sieci Payday, do tego
czasu jednak obydwie grupy sie ̨ rozdzieliły46. Włoska sieć rozwiaz̨ała sie ̨pod
wpływem powszechnych represji wobec działaczek ruchu społecznego ma-

43 Najbardziej typowa ̨ forma ̨ pracy afektywnej jest praca domowa bad̨ź każda praca opie-
kuńcza w ramach społeczności. Opierajac̨ sie ̨ na Fortunati (op. cit.), kategoria ta zawiera każda ̨
forme ̨ pracy zakładajac̨a ̨ wymiane ̨ niematerialnej wartości dodatkowej”, przykładowo usługi
seksualne. Analizy poświec̨one pracy niematerialnej i afektywnej patrz M. Lazzarato, „Immate-
rial Labour”, w: P. Virno, M. Hardt (red.), Radical Thought in Italy: a Potential Politics, Mineapolis
1996, s 133-147 [tekst ukazał sie ̨ w j. pol.: Maurizio Lazzarato, Praca niematerialna, przeł. Ł. Bi-
skupski, w: Robotnicy opuszczaja ̨miejsca pracy , red. J. Sokołowska, Muzeum Sztuki, Łódź 2011, s.
79–99 – przyp. AnLib].

44 Zob.: http://www.nodo50.org/redrentabasica/english/index.htm.
45 M. Dalla Costa, „Autonomia della donna e retribuzione del lavoro di cura delle nuove

emergenze”, w: Foedus nr 19, 2007.
46 Payday jest siecia ̨ meż̨czyzn zorganizowanych w ramach International Wages for Ho-

usework Campaign wokół kwestii pracy domowej, opieki społecznej, opieki nad dziećmi.
http://www.globalwomenstrike.net/English/menjoinwomen.htm.
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Plujemy na Hegla. Dialektyka pan-niewolnik służy do rozstrzygania
porachunków w mes̨kich kolektywach: Nie bierze pod uwagę

wyzwolenia kobiety - wielkiej uciśnionej patriarchalnej cywilizacji.
Walka klas jako rewolucyjna teoria wyniesiona z dialektyki

pan-niewolnik, wyklucza również kobiety. Kwestionujemy socjalizm i
dyktaturę proletariatu.

Carla Lonzi1

Ruch feministyczny posiadał jeden z ważniejszych wpływów na prakty-
kowanie autonomii. Stanowił on połac̨zenie tych, których potrzeby byływhi-
storii przekładane przez „partie ̨ rewolucyjna”̨ na później, na czas po objec̨iu
władzy państwowej i ustanowieniu socjalizmu. Kwestia płci była zdecydowa-
nie podporzad̨kowana ujec̨iu klasowemu. Ruchy feministyczne w szczegól-
ności skłaniały sie ̨ ku autonomii, majac̨ na uwadze, że kobiety jako katego-
ria społeczna podlegały opresji patriarchatu w jego wszelkich społecznych
przejawach, zarówno w partiach politycznych, zwiaz̨kach zawodowych, ru-
chach społecznych jak również stosunkach z rewolucjonistami. Były jednymi
z pierwszych we Włoszech, i nie tylko tu, które po niezwykle ważnych, choć
w ostateczności wieloznacznych doświadczeniach ruchów ’68 r., rozwineł̨y
fundamentalna ̨ krytyke ̨ politycznych form i praktyk „Nowej Lewicy”, która
o ile nie w teorii, to w praktyce, pomniejszała potrzeby i odmienność kobiet,
podporzad̨kowujac̨ je walce klasowej, w podobny sposób jak to czyniły orga-
nizacje starej Instytucjonalnej Lewicy. Na poczat̨ku lat 70., w wyniku tej kry-
tyki, wiele kobiet opuściło partie i grupy Nowej Lewicy, by utworzyć pierw-
sze samorzad̨ne organizacje feministyczne, co przy równoczesnym podnie-
sieniu kwestii uczestniczenia w „walce zbrojnej”, wywołało jej kryzys2. Tym
sposobem doprowadzono to do rozpadu ruchu i utworzenia na bazie jego po-
zostałości Autonomii, radykalnie antykapitalistycznego ruchu społecznego,
bed̨ac̨ego podwpływem feministycznej krytyki organizacji, w którym jednak
udział brało stosunkowo niewiele kobiet.

1 Za Sputiamo su Hegel. [Tekst można odnaleźć w ang. tłumaczeniu jako Let’s Spit on Hegel
– przyp. AnLib] Lonzi była aktywistka ̨ grupy separatystycznej Rivolta Femminile, jak również
główna ̨ przedstawicielka ̨ feminizmu różnicy we Włoszech. Zmarła w Rzymie w 1982. [Wszelkie
przekłady z jez̨yka włoskiego na angielski sa ̨wykonane przeze mnie poza wyszczególnionymi.]

2 Wole ̨ nie używać terminu „terroryzm”, który jest niezwykle subiektywny i upolitycz-
niony, żeby nie powiedzieć zdemonizowany, szczególniewwynikuwydarzeń z 11września 2001
r. i zorganizowanej po nich inwazji Stanów Zjednoczonych wraz z ich sprzymierzeńcami na
Afganistan i Irak.
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Operaismo, tendencja poczat̨kowo rozwijana w ramach zwiaz̨ków zawo-
dowych partii instytucjonalnej lewicy, również wpłyneł̨a w znacznym stop-
niu na włoski ruch feministyczny, szczególnie dziek̨i teoretycznej i politycz-
nej pracy Mariarosa Dalla Costa i Leopoldiny Fortunati oraz innych kobiet
z Lotta Feminista (Walka Feministyczna). Organizacja ta prowadziła kampa-
nie na rzecz opłacania pracy domowej, określajac̨ jej znaczenie jako strate-
giczne dla gospodarki kapitalistycznej, ze wzgled̨u na reprodukcje ̨ nastep̨-
nych pokoleń robotników oraz opieke ̨ nad ich obecna ̨ generacja ̨ bez pono-
szenia żadnych bezpośrednich kosztów przez państwo czy rynek, bad̨ź, jak
pisza ̨ autorki broszury „New Feminist Movement”, ze wzgled̨u na to, iż „(…)
wszelka praca, która ̨wykonuja ̨kobiety, przeciet̨nie 99,6 godzin tygodniowo,
bez możliwości strajku, absencji czy wysuniec̨ia jakichkolwiek żad̨ań, jest
wykonywana za darmo”3.

Kampania, która szybko rozprzestrzeniła sie ̨ na cała ̨ Europe ̨ i Ameryke ̨
Północna,̨ przyczyniła sie ̨ do stworzenia jednego z pierwszych mied̨zynaro-
dowych ruchów społecznychWages forHousework (Kampania na rzecz Opła-
cania Pracy Domowej)4 oraz rozwineł̨a krytyke ̨ państwa opiekuńczego jako
obrońcy i gwaranta podziału pracy ze wzgled̨u na płeć i reprodukcje ̨ siły ro-
boczej. To wpłyneł̨o na stworzenie, wspólnie z innymi feministycznymi gru-
pami – w okresie demobilizacji, która nastap̨iła po cyklu dużych protestów
i demonstracji społecznych z lat 70. na rzecz prawa do rozwodu i aborcji
alternatywnych działań społecznych, szczególnie zwiaz̨anych ze zdrowiem,
kontrola ̨ urodzin, aborcja ̨ czy przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Od
czasu kryzysu jaki dotknał̨ te ruchy w latach 80., feministki, czes̨to jako pra-
cownice naukowe, przeprowadziły wiele badań i teoretycznych analiz po-
świec̨onych społecznemu statusowi kobiet i ich walce w ramach postkeyne-
sowskiego kapitalizmu. Stworzyły porównawcze analizy dotyczac̨e warun-
ków i form walki współczesnych ruchów rdzennej ludności, ekologicznych i
antywojennych.

3 Praca zbiorowa, „Nuovo Movimento Femminista”, w: Mo-
vimento Femminista: Documenti Autonomi maj 1973 [Internet]:
http://www.nelvento.net/archivio/68/femm/nuovo.htm (dostep̨ z 9 stycznia 2009).

4 „Wages for Housework to nazwa przyjet̨a przez cześ̨ć Lotta Feminista w calu rozpoczec̨ia
inicjatyw, w szczególności podnoszac̨ych kwestie ̨płacy za prace ̨domowa.̨ Cześ̨ć ta systematycz-
nie rosła, a pierwsza duża demonstracja jaka ̨ zorganizowała odbyła sie ̨w Mestre 8, 9 i 10 marca
1974 r. Chociaż już w 1973 r. komitet ‘Wages for Housework’ zaczał̨ działać autonomicznie pod-
czas gdy Lotta Feminista była nadal aktywna. Zob.: Collettivo internazionale femminista z 8 marca
1974,Marsilio, Venice-Padua, 1975” (Mariarosa Dalla Costa, wiadomość e-mail z 4 grudnia 2008).

4

świadomość klasowa.̨ (…) Wydawało mi sie,̨ że feministki dzieliły ruch (…)
to z tego powodu [Lotta Continua] i Autonomia Robotnicza zaatakowały ko-
biecy marsz w Rzymie w grudniu 1975 r.41, ponieważ postrzegano go jako
siłe ̨ tworzac̨a ̨ podziały”42.

Wnioski
Włoski feminizm, operaismo i autonomizm połac̨zyły sie ̨ na krótko i w

niełatwy sposób w latach 70., bazujac̨ na kwestii nieopłacanej pracy repro-
dukcyjnej oraz seksualnej i fizycznej przemocy. Od lat 90. byłe operaistki i
autonomistki podaż̨ały w różnych kierunkach: Mariarosa Dalla Costa konty-
nuowała swoje badania z perspektywy ekofeministycznej, zwracajac̨ szcze-
gólna ̨ uwage ̨ na ruchy chłopów i rybaków walczac̨e o niezależność żywno-
ściowa,̨ GiovannaDalla Costa obecnie bada rozwójmikrokredytówwróżnych
krajach, Leopoldina Fortunati stała sie ̨ znanym ekspertem w kwestii teorii
komunikacji, Laura Corradi zaczeł̨awykładać i jest zaangażowanawglobalny
ruch ekofeministyczny, a Alisa del Re pełniła funkcje ̨ lokalnej radnej z ra-
mienia Partii Zielonych w Padwie. Dziek̨i umieszczeniu nieodpłatnej pracy
domowej w centrum dyskusji, toczonych zarówno przez szerszy ruch femi-
nistyczny i autonomistyczny ruch społeczny od lat 70., opisywany nurt wło-
skiego feminizmu, bed̨ac̨ pod dużymwpływem operaismo i zawsze zachowu-
jac̨ dystans wobec pojeć̨ takich jak „centralność robotnicza”, utożsamiał sie ̨ i
działał podejmujac̨ kwestie ̨do dziś nierozwiaz̨ana.̨Wywiera onaw znacznym
stopniu wpływ na rozwój teorii i praktyk politycznych, takich jak praca afek-

41 „Na masowych demonstracjach o prawo do aborcji pierwszym wizualnym wyrazem se-
paratyzmu, który już od kilku lat stanowił polityczna ̨ praktyke,̨ było spoliczkowanie 6 grudnia
1975 r. przedstawiciela Nowej Lewicy za próbe ̨ utorowania sobie drogi wśród servizio d’ordine
[patrz przyp. nr 37], co doprowadziło do zabronieniameż̨czyznomudziałuw demonstracji. Było
to pierwsze zobrazowanie przez media nierozwiaz̨anego sporu wewnat̨rz Nowej Lewicy oraz
trudności Starej i Nowej Lewicy w poradzeniu sobie z tym, co nie mogło być dłużej przedsta-
wione jako zaledwie kolejna zmienna podstawowej sprzeczności pomied̨zy kapitałem i praca”̨
(Ballestrini, Moroni, op. cit., s. 499).

42 Wywiad z informatorka ̨ z Mediolanu.
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lotta’37. (…) Kobiety w Lotta Continua zazwyczaj twierdziły, że organizacja
nie powinna sie ̨ rozpaść z powodu feminizmu”38.

Ta sama informatorka przedstawiła przypadek autonomicznych działa-
czek zBergamo (północneWłochy) z lat 70., opisujac̨w ten sposób szczególna ̨
tożsamość kobiet, które wybrały przynależność do Autonomii, a nie walke ̨w
ramach ruchu feministycznego. „W każdym mieście ruch wyglad̨ał inaczej i
posiadał swoista ̨ tożsamość (…) w Bergamo miał charakter bardzo antypań-
stwowy (…) nigdy nie akceptował państwowych dotacji dla samodzielnie za-
rzad̨zanych klinik (…). Kliniki te w dalszym ciag̨u istnieja ̨ dziek̨i kobietom
z Autonomii (…) które sie ̨ samodzielnie finansowały (…) przywództwo na-
dal tworza ̨ te same osoby (…) Ruch ten charakteryzował sie ̨ troska ̨o kobiece
zdrowie i silna ̨ postawa ̨ antypaństwowa ̨ (…) w innych miastach był bardziej
skupiony na zamykaniu kin porno (…). Wywodził sie ̨z walki przeciwko gwał-
tom [i] organizował kursy samoobrony przeciwko gwałtom (…) nastep̨nie
stał sie ̨ zbrojna ̨ awangarda ̨ walczac̨a ̨ z pornografia ̨ i sutenerami (…) nie wy-
korzystywał walki zbrojnej jako takiej, lecz stosował akcje ̨ bezpośrednia ̨ z
użyciem przemocy przeciwko kinom pornograficznym, rozbijajac̨ okna itd.
(…). Inne grupy realizowały bardziej agresywne metody walki, szczególnie
te, które walczyły przeciwko lavoro nero (…) paliły covi di lavoro nero39,
nie były one jednak uzbrojone (…) działania te były podejmowane wyłac̨z-
nie przez kobiety, nie uczestniczyli w nich meż̨czyźni”40.

Ta sama informatorka, mówiac̨ o stosunkach pomied̨zy kobietami z Au-
tonomii a reszta ̨ruchu feministycznego, stwierdziła, że: „Umiarkowana ten-
dencja [w ramach ruchu feministycznego] była przeważajac̨a (…) składała
sie ̨ ona z wielu różnych grup (…) nie podejmujac̨ych kwestii klasowych (…)
jeden z bardziej radykalnych ruchów – Movimento per la Liberazione della
Donna – nie był separatystyczny i w ogóle nie zajmował sie ̨ klasa ̨ (…) a był
to ogromny ruch (…) uważali oni, że my [autonomistki] byłyśmy bardzo po-
słuszne i mieli racje.̨ Byłyśmy bardzo młode (…). Feminizm odkryłam znacz-
nie później (…) uczes̨zczałam na demonstracje feministyczne na rzecz anty-
koncepcji i przeciwko wyzyskowi kobiet w fabrykach, lecz długo nie posia-
dałam świadomości feministycznej (…) w tamtym czasie posiadałam mocna ̨

37 Meż̨czyzna, kobieta, zjednoczeni w walce.
38 Wywiad z informatorka ̨ z Mediolanu.
39 Sweatshopy, typowe dla postfordystycznego sposobu produkcji opartego na zdecentra-

lizowanych sieciach, od połowy lat 70. staja ̨ sie ̨ coraz bardziej rozpowszechnione we Włoszech,
zatrudniaja ̨ głównie nieuzwiaz̨kowionych młodych pracowników.

40 Wywiad z informatorka ̨ z Mediolanu.
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Wzgled̨ny brak „pamiec̨i o kobietach” w Autonomii jako ruchu społecz-
nym odzwierciedla historyczna ̨ tendencje ̨ wszystkich społeczeństw do po-
mijania ich, ignorowania, wyalienowania czy wymieszaniu (zgodnie z linia ̨
podziału klasowego) zmes̨kim dyskursem, co nie omija również autonomicz-
nej, wolnościowej lewicy. Feministyczna metodologia na ogół krytykowała
mit „akademickiego wycofania”, przedstawiajac̨ badania społeczne jako pro-
ces dialogu, w którym doświadczenia badacza siła ̨rzeczy zarównomotywuja ̨
jak, i wpływaja ̨ na badanych5. Przyjmujac̨ te metodologiczne założenia i na-
kreślajac̨ historyczny rozwój włoskiego feminizmu w latach 70., tekst ten
określi i omówi główne różnice pomied̨zy włoskim feminizmem zwiaz̨anym
z tradycja ̨ operaismo a liberalnym, socjalistycznym i separatystycznym fe-
minizmem, w odniesieniu do pracy reprodukcyjnej i roli płatnej pracy wy-
konywanej poza domem oraz działania (lub jego braku) na rzecz ekonomicz-
nej niezależności i emancypacji kobiet. Na wstep̨ie zostanie przedstawiona
kwestia pojawienia sie ̨ dwóch głównych, operaistycznych organizacji femi-
nistycznych, Lotta Feminista i Wages for Hosuework podnoszac̨ych temat
nieopłacanej pracy reprodukcyjnej i domowej oraz kapitalistycznego zasto-
sowania fizycznej i seksualnej przemocy wobec kobiet. Nastep̨nie, niektóre z
problemów zostana ̨ przeanalizowane pod kat̨em stosunków pomied̨zy femi-
nizmem a Autonomia,̨ bed̨ac̨a ̨ ruchem społecznym. Artykuł kończy analiza
ciag̨łości feminizmu zwiaz̨anego z operaismo w porównaniu z innymi nur-
tami włoskiego feminizmu.

Lotta Feminista i Wages for Housework: walki
przeciwko przemocy i nieopłacalnej pracy
reprodukcyjnej

Podczas „Gorac̨ej Jesieni” 1969 r.(1) nastap̨iła fala dzikich strajków
oraz ogólny społeczno-przemysłowy konflikt, w którym kluczowa ̨ role ̨

5 T. May, Social Research, Issues, Methods and Process, Buckingham 1997.

(1) Jedna z najbardziej intensywnych mobilizacji społecznych w historii walk klasowych.
Rozpoczeł̨y ja ̨ letnie walki w Turynie przeciwko lokautowi 35 tys. pracowników Fiata. Z cza-
sem robotnicy z innych fabryk rozpoczel̨i spontaniczne strajki, niejednokrotnie przeciwko ne-
gocjacyjnej postawie zwiaz̨ków zawodowych W 1969 r. podjet̨o strajki o łac̨znym czasie po-
nad 300 mln godzin. 12 grudnia 1969 r. w ataku bombowym, inspirowanym przez służby spe-
cjalne na Piazza Fontana w Mediolanie, zgineł̨o 16 osób. Władze wykorzystały to wydarzenie
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odegrała główna grupa operaistyczna Potere Operaio(2). W nastep̨stwie tych
wydarzeń autonomiczny ruch pracowniczy, bazujac̨y na fabrykach, konty-
nuował organizowanie oporu przeciwko kapitalistycznej pracy, wyzyskowi
i restrukturyzacji poprzez autonomiczne zgromadzenia w fabrykach na
północy Włoch. Równolegle, rozwiniet̨e formy autonomii i demokratyzacji
rozprzestrzeniały sie ̨ wśród całej klasy robotniczej, włac̨zajac̨ w to grupy
wykonujac̨e prace nienajemne takie jak gospodynie domowe, studenci,
bezrobotni, poborowi, aż po sektory należac̨e do klasy średniej i klasy fa-
chowców6. Najbardziej znaczac̨ym elementem tego rozwoju było pojawienie
sie ̨ pierwszego we Włoszech masowego ruchu kobiecego, który zgodnie
z twierdzeniem Mariarosa Dalla Costa: „posiadał dwie dusze: pierwsza ̨ z
nich była samoświadomość, a druga operaistycznymny feminizm Lotta
Continua, co ostatecznie przemieniło sie ̨ w grupy i komitety kampanii na
rzecz opłacania pracy domowej”7.

Della Porta twierdzi, że istotna ̨ różnica ̨ mied̨zy włoskim feminizmem a
tymw innych krajach europejskich, było organizowanie kampanii, które po-
ciag̨ały za soba ̨masowa ̨mobilizacje.̨ „W 1974 r. 10 tys. kobiet wzieł̨o udział
w krajowej konferencji w Pinarella di Cervia, pomied̨zy rokiem 1975 a 1977
seria inicjatyw o ogólnokrajowej skali – głównie w kwestii legalizacji aborcji

6 P. Cuninghame, “For an Analysis of Autonomia: An Interview with Sergio Bologna”, w:
Left History, t 7, nr 2, jesień 2001, s. 89-102; “Autonomia in the Seventies: The Refusal of Work,
the Party and Politics”, w: Cultural Studies Review, t. 11, nr 2, wrzesień 2005, s. 77-94.

7 8 M. Dalla Costa, „Drzwi do ogrodu”, tekst wystap̨ienia na konferencji „Opera-
ismo a Convegno”, 1-2 czerwca, 2002, Rzym. Opublikowany w jez̨yku polskim w Interne-
cie na www.przeglad-anarchistyczny.org [tekst dostep̨ny w zbiorach Anarcho-Biblioteki:
https://pl.anarchistlibraries.net/library/mariarosa-dalla-costa-drzwi-do-ogrodu-feminizm-i-operaismo
– przyp. AnLib].

jako pretekst od wzmożenia represji wobec ruchów opozycyjnych. Gorac̨a Jesień zapoczat̨ko-
wała fale ̨ wystap̨ień społecznych trwajac̨a ̨ przez nastep̨na ̨ dekade.̨ Zob. też „Od rekonstruk-
cji do gorac̨ej jesieni. Walki klasowe we Włoszech w latach 1968-1973”, w: Przeglad̨ Anarchi-
styczny nr 7, s. 179-181 (przyp. red.) [7 numer „Przeglad̨u Anarchistycznego” dostep̨ny tu-
taj: http://libgen.is/book/index.php?md5=4D2C222880209F55F9273FC924B9DD4F
– przyp. AnLib].

(2) Potere Operaio (PotOp) - Władza Robotnicza. Aktywna w latach 1969-1973. Działała
przede wszystkim na terenie zakładów produkcyjnych, majac̨ spore poparcie w Rzymie, Wene-
cji, Potro Marhgera i Emilii. Do członków grupy należeli m.in. Antonio Negri, Oreste Scalzone,
Sergio Bologna, Franco Piperano.W 1971 r. z powodu konfliktów dotyczac̨ych tego czy dalej sku-
pić sie ̨ na fabrykach bad̨ź działać poza nimi, na obszarze wystep̨owania „pracownika społecz-
nego” nastap̨ił rozłam. Po konferencji zorganizowanej w 1973 r. druga tendencja założyła grupe
AutonomiaOperaia (Autonomia Robotnicza), podczas gdy grupaw strefie przemysłowejwPorto
Marghera założyła Autonomiczne Zgromadzenie Robotników Porto Marghera. (przyp. red.).
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zakazała ona jej uczestnikom protestować na ulicach w kwestii prawa do
aborcji po wydarzeniach w Serveso(3) (sprawa dotyczyła dioksyn i kobiet w
ciaż̨y, które pragneł̨y dokonać aborcji z obawy, że urodza ̨potwory). Podczas
rozejścia sie ̨ UDI i PCI, wielu z bojowników opuściło partie ̨ i dołac̨zyło do
ruchu feministycznego”35.

Odmienne spojrzenie na kobieca ̨ działalność przyjmuje informatorka z
Mediolanu, która zanim dołac̨zyła do Autonomii w późnych latach 70., nale-
żała do Lotta Continua, a stała sie ̨ feministka ̨dopiero w latach 80. Opisuje, w
jaki sposób doświadczała przemocy, najpierw ze strony swojego ojca, prze-
ciwnego jej działalności politycznej, a nastep̨nie partnera, również członka
Lotta Continua. W wyniku postawy innej bojowniczki, która wywarła na nia ̨
presje,̨ zaprzeczyła temu. „Przystap̨iłam do Lotta Continua, kiedy miałam
14 lat, ponieważ wydawała sie ̨ energiczna ̨ grupa ̨ Nowej Lewicy (…) mój oj-
ciec używał przemocy i regularnie mnie bił, aby ochronić mnie przed tym,
co określał jako ‘niebezpieczna ̨ działalność polityczna’̨, w zwiaz̨ku z tym w
wieku 16 lat uciekłam z domu. (…) Byłam również kilka razy bita przez swo-
jego chłopaka, który też był w Lotta Continua, w ‘servizio d’ordine’36, wyko-
nujac̨ niebezpieczne zadania. Później bił kolejna ̨ kobiete ̨ i ostatecznie mu-
siał odbyć terapie ̨ (…). Był chroniony przez inne kobiety, które znałam, łac̨z-
nie zmoja ̨przyjaciółka,̨ zaangażowana ̨w walke ̨zbrojna ̨w Argentynie, która,
kiedy ja ̨poprosiłam o pomoc po pobiciu, stwierdziła: ‘Jak rozumiem spadłaś
ze schodów?’. Gdy mnie bił wszyscy z nas ochraniali go przed policja.̨ Mówi-
liśmy że miałam wypadek samochodowy, aby nie wpadł w kłopoty. (…) Nie
wszyscy meż̨czyźni uczestniczac̨y w walce zbrojnej byli bohaterami, niektó-
rzy z nich byli bardzo słabymi ludźmi. (…) W tym czasie (pomimo ataku na
kobiecy marsz w Rzymie w 1975 r.) nie chciałam, aby kobiety rozbijały or-
ganizacje ̨ (…) niektóre z nas malowały na ścianach ‘Uomo donna uniti nella

35 Wywiad z Alisa Del Re, 26 lipiec 2000, www.generation-online.org/t/alisadelre.htm.
36 Wewnet̨rzna organizacja samoobrony, odpowiedzialna za ochrone ̨ marszów przed ata-

kami policji i neofaszystów, a czasami przed konkurencyjnymi grupami Nowej Lewicy.

(3) 10 lipca 1976 r. w Serveso, na przedmieściach Mediolanu, w zakładach chemicznych Ic-
mesa nastap̨iło ulotnienie sie ̨ znacznej ilości dioksyn. Włoski rzad̨ przez kilka kolejnych dni
ukrywał to wydarzenie przed opinia ̨publiczna.̨ Z powodu awarii nastap̨iło znaczac̨e zanieczysz-
czenie środowiska, w wyniku którego zdychały zwierzet̨a domowe, a ludzie żyjac̨y w pobliżu
fabryki odczuwali problemy oddechowe. Zob. też G. Sbrogio, „Warto walczyć”, w: Przeglad̨ Anar-
chistyczny nr 7, s 214. (przyp. red.).
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i Moi Testarde, które „upolitycznienie osobistego doświadczenia” i kwe-
stionowanie ról płciowych określiły jako cześ̨ć kolektywnej tożsamości
autonomii, jednak konflikt wynikajac̨y ze „skupienia sie ̨ na robotniku”
przez Zorganizowana ̨Autonomie ̨ Robotnicza,̨ był ciag̨ły34.

Del Re, feministka, pierwotnie członkini Potere Operaio, która ̨ teore-
tyczna i polityczna praktyka doprowadziła do zanegowania Dalla Costa i
ruchu Wages for Housework, pomimo ich wspólnych korzeni w operaismo,
nie dołac̨zyła autonomii. Przyjeł̨a ona jednak, że jej autonomiczne działania
doprowadziły ja ̨do podobnego stanowiska. W przytaczanym ustep̨ie mierzy
sie ̨ z problematyczna ̨ kwestia ̨ „podwójnej bojowości”, rozważajac̨ poważne
sprzeczności przejawiajac̨e sie ̨ wśród feministek z PCI. „To skomplikowana
kwestia, ponieważ podziały te sa ̨ wewnet̨rzne: przykładowo, spotkałam
kobiete ̨ działajac̨a ̨ w politycznych grupach pozaparlamentarnych bed̨ac̨a ̨
również feministka ̨ i stojac̨a ̨ przed dramatycznymi wyborami, ponieważ
feminizm zmusza kobiety do dokonania cież̨kich wyborów indywidualnych.
Wróg był zwykle w domu: jeśli kobieta zdobywała pewien rodzaj indywidu-
alnej autonomii, utrzymywała relacje z kochankami, przyjaciółmi, meż̨ami,
ojcami oraz innymimeż̨czyznami z lewicy, a zatem podzielała idee zwiaz̨ane
ze zmiana ̨ społeczna,̨ to mogła odczuwać znaczny dyskomfort. (…) Była
to wiec̨ dalece złożona kwestia zwiaz̨ana z bardzo osobistym określeniem
i wyborem życiowym. Nie zawsze można było rozejść sie ̨ z meż̨em ze
wzgled̨u na to, że własne poglad̨y uważało sie ̨ za słuszne, choć niektóre
małżeństwa rozpadały sie.̨ Decyzje były tak daleko idac̨e i gwałtowne, że
moge ̨ zrozumieć, dlaczego niektóre były ukrytymi feministkami a oficjalnie
towarzyszkami. Wewnat̨rz [PCI] sytuacja była bardziej skomplikowana,
ponieważ pewne kobiety zawsze traktowały ja ̨ jako łaskawa ̨ organizacje,̨
która w pewien sposób mogłaby zaakceptować żad̨ania swoich „małych
dzieci”. Niemniej prawda jest taka, że we Włoszech, przynajmniej w latach
70., nie istniała żadna partia, która zajmowałaby sie ̨ kwestiami dotyczac̨ymi
grup feministycznych. Bojowość wewnat̨rz PCI była w znacznym stopniu
kwestia ̨ rodzinnej tradycji; miałam do czynienia z wieloma rodzinami
(matki, babcie i córki) należac̨ymi do PCI i to stanowiło problem ponieważ
wynikało z historycznych uwarunkowań i było trudne do podważenia. UDI
była zaciekle wroga wobec ruchu feministycznego i ruchu na rzecz prawa
do rozwodów. UDI odłac̨zyła sie ̨ od partii komunistycznej, kiedy w 1976 r.

34 Informacje z tego akapitu pochodza ̨ z pogłeb̨ionego wywiadu przeprowadzonego we
Włoszech z trzema informatorkami zaangażowanymi w Autonomie,̨ Mediolan, sierpień 1998
oraz artykułu z gazety Rosso (14 styczeń 1976, s. 9).
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– zaktywizowała od 30 do 50 tys. kobiet. (…) 18 stycznia 1975 r. w Rzymie od-
była sie ̨pierwsza, duża demonstracja dotyczac̨a aborcji, w której brało udział
20 tys. osób. (…) W kwietniu 1976 r., UDI (Unione donne italiane,8 zwiaz̨ana z
PCI9) i inne organizacje feministyczne zgodziły sie ̨na udział w demonstracji
separatystycznej, która zgromadziła 50 tys. uczestników”10.

Cześ̨ć byłych teoretyczek z Potere Operaio, aktywnych w ruchu femini-
stycznym, skoncentrowała sie ̨ na kategorii nieopłacanej pracy reprodukcyj-
nej, postrzeganej jako niezbed̨na dla reprodukcji żywej pracy, a co za tym
idzie kapitału. Szczególnie Mariarosa Dalla Costa skupiła sie ̨na nieopłacanej
pracy domowej kobiet11, podczas gdy całkowicie inna ̨pozycje ̨ feministyczna ̨
zwiaz̨ana ̨ z operaismo, przyjeł̨a Alisa del Re, koncentrujac̨ sie ̨ na krytyce
państwa opiekuńczego12. Zgodnie z wczesnymi założeniami, istnieje hierar-
chiczne rozróżnienie pomied̨zy praca ̨ najemna ̨ produkcyjna ̨ (przemysłowa
klasa pracujac̨a) i praca ̨ nienajemna/̨reprodukcyjna ̨ (kobiety, studenci, bez-
robotni). W zwiaz̨ku z tym różne sektory klasy robotniczej szukaja ̨ autono-
mii od oficjalnych organizacji pracowniczych i siebie na wzajem.

Na podstawie prac Mariarosa Dalla Costa, Giovanny Franca Dalla Costa,
Leopoldiny Fortunati i innych, Lotta Feminista rozpoczeł̨a kampanie ̨ znana ̨
na świecie jako Wages for Housework, dołac̨zajac̨ do podobnego ruchu w
Wielkiej Brytanii, prowadzonego przez Selme ̨ James. W USA i Kanadzie rów-
nież istniały grupy Wages for Housework, z Silvia ̨ Federici w Nowym Jorku
i Judith Ramirez w Toronto. Ta sama sieć istniała w Niemczech i Szwajca-
rii. Mariarosa Dalla Costa opisuje polityczne zasady i strategie ̨ Lotta Femi-
nista w nastep̨ujac̨y sposób. „Domagałyśmy sie ̨ pienied̨zy za prace ̨ w domu,
przede wszystkim w odpowiedzi na poważny problem, jaki stanowiło nie-
posiadanie ich przez kobiety, lecz również jako środek poszanowania usług.
(…) Żad̨anie to było połac̨zone z postulatem znaczac̨ego ograniczenia pracy
zewnet̨rznej dla wszystkich kobiet i meż̨czyzn (żad̨ano 20-godzinnego tygo-
dnia pracy), tak aby odzyskać czas niezbed̨ny do reprodukcji bez ciag̨łego po-
szukiwania rozwiaz̨ań (tak czy inaczej jedynie czas̨tkowych) w dodatkowych

8 Unia Włoskich Kobiet.
9 Włoska Partia Komunistyczna.

10 D. Della Porta, Movimenti Collettivi e Sistema Politico in Italia 1960-1995, Rome 1996, s. 71.
11 M. Dalla Costa, The Power of Women and the Subversion of the Community (z A Woman’s Place

– Selma James), London 1974.
12 Wywiad w jez̨. włoskim z Alisa Del Re, Padwa, 2 czerwca 1999, w P. Cuninghame, Au-

tonomia, Movement of Refusals Social Movements and Conflict in Italy in the 1970s, nieopubliko-
wana praca doktorska, London, Middlesex University, 2002 [obecnie dostep̨na pod adresem:
https://eprints.mdx.ac.uk/6688/1/Cunninghame.phd.pdf – przyp. AnLib].
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sferach pracy, co obecnie przejawia sie ̨ w masowych migracjach. Z drugiej
strony, istniała też typowa postawa emancypacyjna, zorientowana na prace ̨
zewnet̨rzna ̨(poza domem) wzywajac̨a do polepszenia usług pomocy społecz-
nej. Była to pozycja instytucjonalnej lewicy, a zarazem niektórych nurtów
feministycznych”13.

Domaganie sie ̨od państwapłacy za prace ̨w domu zapoczat̨kowało jednak
ostra ̨polemike ̨z innymi odłamami ruchu feministycznego, który postrzegał
to jako „zrzeczenie sie ̨ celu socjalizacji pracy domowej”14.

W czerwcu 1974 Rosso15 uczestniczac̨a w debacie z pozycji postulujac̨ej
płace ̨ za prace ̨ domowa,̨ co postrzegano jako jej usankcjonowanie, opubliko-
wała sprawozdanie komitetu z Padwy Wages for Housework z trzydniowej
dyskusji ruchu feministycznego w Mestre. Ogromna liczba gospodyń domo-
wych, nauczycielek, sklepikarek i sekretarek zebrała sie,̨ aby wypowiedzieć
sie ̨ na temat doświadczanego przez nie potrójnego wyzysku ze strony ich
pracodawców, partnerów i państwa, odrzucajac̨ przy tymnarzucaniewszyst-
kim ned̨znych i potwornych warunków pracy. „Nasza walka toczy sie ̨ prze-
ciwko fabrykom, (…) biurom, przeciwko konieczności stania za lada ̨ przez
cały dzień (…). Nie walczymy o taka ̨organizacje ̨pracy, ale przeciwko niej”16.

Odrzuciły one perspektywe ̨ partii i grup pozaparlamentarnych, dla któ-
rych emancypacja kobiet zależała od ich zatrudnienia. Zamiast tego żad̨ały
od państwa – organizatora kapitalistycznego społeczeństwa, którego podsta-
wowa ̨ komórka ̨ była rodzina nuklearna – żeby wypłacało pensje ̨ za nieopła-
cana ̨prace ̨domowa,̨ skoro jej funkcja ̨była „reprodukcja” obywateli i pracow-
ników. Potep̨iono również niewystarczalność usług społecznych, brak żłob-
ków i przedszkoli zarówno dla gospodyń domowych jak i dla kobiet pracu-
jac̨ych, a także złe traktowanie kobiecych ciał w „mes̨kim” systemie opieki
zdrowotnej. Wzywano kobiety do odzyskania własnego ciała i przejec̨ia kon-
troli nad swoim życiem. „My kobiety musimy odrzucić warunki czystego
przetrwania jakie państwo chce nam narzucić, wciaż̨ musimy wiec̨ej żad̨ać
(…), odzyskać bogactwo, codziennie wyrywane nam z rak̨, aby posiadać wie-̨
cej pienied̨zy, wiec̨ej władzy, wiec̨ej wolnego czasu na przebywanie z innymi

13 M. Dalla Costa, wiadomość e-mail, 22 września 2005.
14 S. De Luca, ”Il Movimento Feminista: Dall’emancipazione all’enfasi per la ’diversità”,

w: Storia nr 24, maj 2007: http://www.instoria.it/home/femminismo.htm, (dostep̨ z
09.01.2009).

15 Gazeta zwiaz̨ana z Autonomia Operaia Organizzata w Mediolanie, reprezentujac̨a ̨neole-
ninowska ̨ tendencje ̨ w ramach Autonomii, daż̨ac̨a ̨ do objec̨ia pozycji lidera w ruchu, w 1975 r.
popadła w konflikt z ruchem feministycznym w Rzymie.

16 Praca zbiorowa, ”Lavoro domestico e salario”, w: Rosso nr 11, czerwiec 1974, s. 34.
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praw, antidotum na patriarchalne interpretowanie kobiecej pasywności i
podporzad̨kowania] może być podstawa ̨ podmiotowości”31. Zasadniczymi
obszarami interwencji dla kobiecego kolektywu Lotta Continua były fabryki
i praktyka odmowy pracy, wraz z problemami dyskryminacji w miejscu
pracy, pracy w szarej strefie (lavaro nero), wiez̨iennictwa, przemocy sek-
sualnej i postawy macho w ramach ogółu „ruchu” oraz walki zwiaz̨ane z
cielesnościa ̨ i zdrowiem. W szpitalach podejmowano działania dotyczac̨e
nierównego stosunku pomied̨zy lekarzem a pacjentem, potep̨iano centra
medyczne odmawiajac̨e wykonywania aborcji oraz ogólnie te cześ̨ci służby
zdrowia, które represjonowały kobiety i nie spełniały ich szczególnych
potrzeb medycznych. Kolejny obszar interwencji miał mied̨zynarodowy
wymiar: „solidaryzm zamiast solidarności”, wynikajac̨y z feministycznej
praktyki „zaczynania od siebie”. Utrzymywały one kontakt z radykalnymi
feministkami separatystycznymi, które wykorzystywały psychoanalize ̨ do
„podwyższenia świadomości” i były zwiaz̨ane z Partia ̨ Radykalna3̨2, jednak
stosunki z szerszym ruchem feministycznym, z jego naciskiem na sfere ̨
prywatna,̨ podwyższanie świadomości i niestosowanie przemocy, były
konfliktowe. Jedna ̨ z nielicznych wspólnych akcji potep̨iajac̨a ̨ negatywny
wpływ Kościoła Katolickiego na ciała i życie kobiet była w 1975 r. okupacja
Duomo, miejskiej katedry bed̨ac̨ej oficjalnym symbolem miasta. Inne
akcje kwestionowały stereotypowe traktowanie kobiet w patriarchalnym
społeczeństwie kapitalistycznym jako pasywnych obiektów konsumpcji
seksualnej, mied̨zy innymi przeciwko sklepom z moda ̨ ślubna ̨ i agencjom
towarzyskim. Uczestniczyły również w prowadzonym przez Lea Melandri33
„Wolnym Uniwersytecie Kobiecym”, gdzie gospodynie domowe i intelektu-
alistki prowadziły wewnat̨rzklasowe warsztaty poświec̨one sytuacji kobiet
w społeczeństwie kapitalistycznym. W wyniku sprzeczności pomied̨zy
Rosso i radykalnym feminizmem powstały dwa magazyny Malefemmina

31 Pogłeb̨iony wywiad z Laura ̨ Corradi, Durban, Republika Południowej Afryki, 27 lipec
2006.

32 Wynik odejścia z Włoskiej Partii Liberalnej jej liberalnego odłamu. Jedna z wielu partii
parlamentarnych, która sprzeciwiała sie ̨ wyjat̨kowemu ustawodawstwu, masowym aresztowa-
niom i drastycznemu wzrostowi przypadków łamania praw człowieka pomied̨zy 1979 a 1983 r.
Jej członkini Giogiana Masi została zastrzelona w Rzymie w maju 1977 r. przez policjanta prze-
branego za bojownika Autonomii podczas pokojowego protestu przeciwko decyzji rzad̨u zaka-
zujac̨ej wszelkich marszy na czas trzech miesiec̨y.

33 Jedna z najważniejszych feministycznych intelektualistek, w latach 60. współzałoży-
cielka kontrkulturowego magazynu L’Erba Voglio [trawa której pragne]̨ oraz autorka L’infamia
originaria.
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wspólna ̨ spuścizna.̨ Nawet te cześ̨ci ruchu feministycznego, które nie zga-
dzaja ̨ sie ̨ ze strategia ̨ ‘płace za prace ̨ domowa’̨, określaja ̨ sytuacje ̨ kobiet w
zasadniczo zbliżony sposób (…) porównanie sytuacji pracownika domowego
do sytuacji niewolnikamoże byćw ramachnaszej analizy szczególnie istotne,
umożliwiajac̨ nam lepsze zdefiniowanie tego dyskursu. Potrzeby w obliczu
fali politycznej mobilizacji wzmożonej przez ruch feministyczny w opozycji
do przemocy wobec kobiet były wiek̨sze niż kiedykolwiek (…) nasilenie tej
przemocy ewidentnie powiaz̨ane jest dziś ze stale rosnac̨a ̨ fala ̨ kobiecej re-
belii oraz ze wciaż̨ wzrastajac̨a ̨wola ̨ państwa do jej powstrzymania”29.

Stosunki pomied̨zy feminizmem a autonomia ̨
Działalność feministycznych bojowniczek kosztowała je coraz wiec̨ej

zdrowia i poświec̨enia prywatnego życia. Z kolei sytuacja tych kobiet, które
pozostały jedna ̨ noga ̨ w ruchu feministycznym, a druga ̨ w organizacjach
i ruchach społecznych Nowej Lewicy, przejawiajac̨a sie ̨ w postaci uciaż̨li-
wej „podwójnej bojowości”, stawiała swoje wymagania. W mied̨zyczasie
stosunki pomied̨zy ruchem feministycznym (włac̨zajac̨ grupy posiadajac̨e
swoje korzenie w Potere Operaio i operaismo) i Autonomia ̨ były tak samo
napiet̨e jak z grupami Nowej Lewicy. Autonomiczne kolektywy kobiece kry-
tykowały Autonomie ̨ Robotnicza ̨ za obstawanie przy zdyskredytowanych
formach praktyki politycznej odziedziczonych po grupach Nowej Lewicy,
szczególnie za skłonność do postaw macho, stosowania (czasami zbrojnej)
przemocy, przy czym sam feminizm nie był równoznaczny z pacyfizmem30.
Co wiec̨ej, operaistki i autonomistki były oskarżane przez feministki z nurtu
„podnoszenia świadomości” o to, że sa ̨marksistowskimi rewolucjonistkami
w starym stylu i czes̨to pozostawały izolowane od reszty kobiecego ruchu.

Kobiety te miały swój wkład w debaty poruszajac̨e temat przemocy
i podmiotowości zarówno przez ruch feministyczny jak i autonomie,̨ z
pozycji w której „przemoc [rozumiana jako agresywne dochodzenie swoich

29 Tamże.
30 Wśród około 200 grup zbrojnych, które rozmnożyły sie ̨podczas „drugiej fali” zbrojnego

konfliktu pod koniec lat 70. istniało kilka organizacji feministycznych, stosujac̨ych przemoc
w swoich działaniach przeciwko sweatshopom, gdzie wykorzystywane były głównie robotnice
oraz przeciwko tym lekarzom, którzy utrzymujac̨, że sa ̨ „świadomymi przeciwnikami”, odma-
wiali wykonywania aborcji w sektorze publicznym, podczas gdy robili to w swoich prywatnych
klinikach. Zob. V. Ruggiero, ”Sentenced to Normality, The Italian Political Refugees in Paris”,
w: Crime, Law and Social Change nr 19, 1993, s. 33-50.
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- kobietami, starszymi ludźmi, dziećmi – nie jako dodatki, ale jednostki spo-
łeczne”17.

Kobiety były równieżwyjat̨kowo aktywnewkwestii przepełnionego i nie-
dofinansowanego systemu edukacji państwowej, w zasadzie jak we wszyst-
kich innych sprawach społecznychwpołowie lat 70. Kiedy ruch kobiecy prze-
chodził szczytowa ̨faze ̨masowej mobilizacji, demonstrowano w szkołach, or-
ganizowano pikiety, okupowano szkolne sale, blokowano drogi, wszystko
to żad̨ajac̨ lepszego szkolnictwa i ośrodków opieki dziennej18. Mobilizacje
opierały sie ̨ na samoorganizacji z udziałem Autonomii, grup Nowej Lewicy,
ze szczególnym udziałem Lotta Continua (Walka Nieustajac̨a)19 na południu
kraju, jak również pewnych zwiaz̨ków, cechujac̨ sie ̨ jednak autonomiczno-
ścia ̨ i wrogościa ̨wobec partii politycznych.

Podobne walki toczone były o społeczna ̨ kontrole ̨ nad potrzebami re-
produkcyjnymi (mieszkalnictwo, czynsze, rachunki, zakupy) a w dalszej ko-
lejności o potrzebe ̨ wolnego czasu (wyjścia, kino, koncerty). Te konflikty
zwiaz̨ane były z żad̨aniami wyłaniajac̨ego sie ̨ ruchu kobiecego na rzecz kon-
troli własnych ciał i życia. Powstał on w wyniku porażki referendum z 1974
r., dotyczac̨ego zniesienia prawa rozwodowego ustanowionego w 1970 r., a
także ustep̨stwa, po wielu latach cież̨kiej walki, dotyczac̨ego legalizacji abor-
cji (przez ustawe ̨194)w 1978 r., jak również dziek̨i działaniomna rzecz demo-
kratyzacji i feminizacji społecznych i medycznych usług20. Nowa koncepcja
autonomii wymagała wiec̨ odzwierciedlenia przejścia z „fabryki przemysło-
wej” do „fabryki społecznej”, od tradycyjnejwalki klasy robotniczej powalke ̨
nowych ruchów społecznych.

Pomimo tego, intensywność działań ruchu kobiecego we wczesnych la-
tach 70. odcisneł̨a swoje piet̨no na zdrowiu i prywatnym życiu zaangażowa-
nych w nie osób. Pomimo wcześniejszej krytyki Nowej Lewicy za jej obse-
syjna ̨ bojowość i poświec̨anie życia prywatnego na rzecz walki politycznej,
Mariarosa Dalla Costa opisuje że „(…) posiadałyśmy krajowe i mied̨zynaro-

17 Tamże.
18 Tamże.
19 Nazwa najwiek̨szej w kraju organizacji Nowej Lewicy i jej krajowego dziennika. Powstała

w 1969 r., posiadała szczególne wpływy wśród pracowników FIATA w Turynie, konkurencyjna
wobec Potere Operaio i Autonomia Operaia. Lotta Continua została rozwiaz̨ana w 1976 r. na co-
rocznej konferencji w Rimini, w wyniku masowego wystap̨ienia członkiń z organizacji w pro-
teście przeciwko decyzji kierownictwa o NIE potep̨ieniu, dokonanego rok wcześniej, ataku na
marsz kobiet w Rzymie przez Lotta Continua i bojowników Autonomia Operaia (Zob. przypis nr
42).

20 M. Dalla Costa, „Di chi è il corpo di questa donna?”, Foedus nr 19, 2007.
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dowe grupy organizacyjne, uderzajac̨y był jednak poziom ekstremalnie mi-
zernych środków, za pomoca ̨ których prowadzono te wszystkie działania.
Środkiem komunikacji były głównie ulotki i gazety Le operaie della casa (Pra-
cownice domowe)21. Taka desperacka i absolutna bojowość, która nie pozo-
stawiała w naszym życiumiejsca na cokolwiek innego, z pewnościa ̨wynikała
z doświadczeń z Potere Operaio, myśle ̨ jednak, że podczas tamtego okresu
sytuacja w wielu grupach wyglad̨ała podobnie do naszej. Oczywiście było to
jeszcze cież̨sze dla tych z nas, które pełniły role ̨liderek.W tymmiejscuwarto
by podkreślić coś innego. (…) Pod koniec dekady byłyśmy wykończone tym
trybem życia i działania. Marginesy naszej reprodukcji były ograniczone, na-
dal weż̨sze niż te, którymi mogli cieszyć sie ̨meż̨czyźni”22.

Kobiety z Lotta Feminista i Wages for Housework miały jednak zasadni-
czy wpływ namied̨zynarodowa ̨teorie ̨ feministyczna,̨ szczególnie na kwestie ̨
rozważań nad rola ̨mes̨kiej, fizycznej i seksualnej przemocy stosowanej wo-
bec kobiet w rodzinie jako siły dyscyplinujac̨ej, analogicznej do fizycznej i
psychologicznej przemocy stosowanej w fabrykach przy dyscyplinowaniu
pracowników. Szczególne znaczenie w tej kwestii miały prace Leopoldiny
Fortunati23 i Giovanni F. Dalla Costa, która zakłada, iż „ruch feministyczny
od swojego powstania wysuwał oskarżenie, że stosunki pomied̨zy meż̨czy-
znami a kobietami w społeczeństwie kapitalistycznym sa ̨ oparte na prze-
mocy. W rzeczywistości, była to pierwsza kwestia wokół której ruch rozwi-
nał̨ zarówno zakrojona ̨ na szeroka ̨ skale ̨ debate ̨ jak i wysoki poziom zorga-
nizowanej walki. (…) Przemoc meż̨czyzn wobec kobiet z cała ̨ pewnościa ̨ nie
narodziła sie ̨wraz z kapitalizmem, lecz stoi za nia ̨bardzo długa historia. Nie-
mniej nawet jeśli niektóre aspekty tej formy przemocy pozostały zasadniczo
niezmienne (kobiety bito, gwałcono, mordowano, okaleczano ich narzad̨y
płciowe, zmuszano do przerywania ciaż̨y lub jej donoszenia na długo przed
nastaniem kapitalizmu), w kapitalizmie mes̨ka przemoc wymierzona w ko-
biety została ponownie ustanowiona i wyposażona w funkcje ̨ wewnet̨rzna ̨

21 Po raz pierwszy pojawiła sie ̨ ona w 1976 r. i była wydawana przez Committee for Wages
for Housework z Padwy.Wydawcy określili ja ̨ jako „gazete-̨kolaż” utworzona ̨ze słów, rysunków
i fotografii. Rozpowszechniała informacje na temat walk kobiet w ich domach, fabrykach i szko-
łach przeciwko pracy oraz wyzyskowi. Patrz P. Moroni, N. Balestrini, La horda de oro 1968-1977. La
gran ola revolucionaria y creativa, política y existencial, Madrid 2006. Przetłumaczone z włoskiego
na hiszpański przez M. Bogazzi, H.Arbide, P.Iglesias, J.Bonet i Martí, D.Gámez, J.Gual, R.Sánchez
Cedillo, A.Méndez (Dostep̨ne w Internecie).

22 M. Dalla Costa, op. cit, 2002.
23 Szczególnie jej klasyczny tekst, The Arcane of Reproduction: Housework, Prostitution, Labour

and Capital, New York 1995.
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wobec pracy przeznaczonej dla kobiet: pracy domowej. Taka praca produ-
kuje i reprodukuje siłe ̨ robocza,̨ głównym miejscem jej wykonywania jest
dom, a podstawowa ̨ jednostka ̨ rodzina24. (…) Skrajna przemoc w relacji po-
mied̨zy kapitałem a kobieta ̨przejawia sie ̨w przemocy pomied̨zy meż̨czyzna ̨
a kobieta:̨ zwiaz̨ku, który siła ̨ rzeczy oznacza przemoc meż̨czyzn wobec ko-
biet”25.

Ta sama autorka krytykuje również niezdolność ruchu robotniczego,wła-̨
czajac̨ w to operaismo, który wpłynał̨ na nia ̨ sama,̨ jej siostre ̨ i inne członki-
nie Lotta Feminista i Wages for Housework, do wsłuchania sie ̨ i zrozumienia
nowatorskości ich teorii, bez rozróżniania „pracownika domowego” od pra-
cownika fabrycznego. „Podobnie jak wszystkie kobiety, czujemy że(…): jeste-
śmy ‘pracownicami domowymi’26, ‘każda kobieta w domu jest nieopłacanym
pracownikiem!’ Od kiedy zaczeł̨yśmy określać sie ̨w ten sposób, ci spośród le-
wicowców, którzy pragnel̨i narzucić nam ‘stare operaismo’, podnieśli głos27,
co wskazywało na pomylenie przez nich zupełnie nowych kryteriów takich,
jak ’pracownik domowy’ z ‘robotnikiem’. Byli gotowi przypisywać nam po-
lityczne teorie, których my nigdy nie formułowałyśmy. (…) Ta niezdolność
zauważenia różnic ze strony mes̨kiego frontu wcale nas nie zaskakuje: dla
meż̨czyzn, którzy nie potrafia ̨dostrzec lub wysłuchać kobiet, nie istnieje nic
poza ‘nawracaniem już nawróconych’”28.

To zamkniec̨ie ze strony mes̨kiej cześ̨ci lewicy kontrastowało z powaga ̨
debaty na temat nieodpłatnej pracy domowej w ramach całego ruchu femini-
stycznego. „Uznanie kobiet za nieopłacane pracownice domowe stało sie ̨ (…)

24 Dyskurs traktujac̨y dom jako sfere ̨ produkcji i reprodukcji siły roboczej, rodzine ̨ jako
podstawowa ̨ jednostke,̨ w której praca ta jest wykonywana, prace ̨ domowa ̨ jako szczególna ̨
prace ̨ reprodukcyjna ̨ oraz kobiete ̨ jako podmiot takiej pracy, po raz pierwszy był określony
przez Mariarosa Dalla Costa, The Power….

25 G. F. Dalla Costa, Un Lavoro d’Amore, La Violenza Fisica Componente Essenziale del ”Tratta-
mento” Maschile nei confronti delle Donne, Rome 1978, tłumaczenie własne. Nastep̨nie przetłuma-
czone przez Enda Brophy z nowym wprowadzeniem Mariarosa Dalla Costa, opublikowane w
2008 r. przez Autonomedia, pod tytułem The Work of Love. Unpaid Housework, Poverty and Sexual
Violence at the Dawn of the 21st Century.

26 To określenie po raz pierwszy pojawiło sie ̨weWłoszechw Collettivo Internazionale Fem-
minista red., Le operaie della casa, Padova-Venezia, 1974. Był to tytuł dwumiesiec̨znika femini-
stycznej autonomii od nr 0 z 1 maja 1975 r. (za Mariarosa Dalla Costa, 2006).

27 Zob. też F. di Paola, „Per un Dibattito suMilitanza e Organizzazione Proletaria in Bisogni,
Crisi della Militanza, Organizzazione Proletaria”, w: Quaderni di Ombre Rosse, nr 1, Roma 1977, s
98 (za Mariarosa Dalla Costa, 2006).

28 G. F. Dalla Costa, Un Lavoro…, s. 9. Odświeżyliśmy ta ̨ definicje ̨ dziek̨i działaczce Lotta Fe-
minista, która jako pierwsza użyła jej w 1972 r. zob. „L’Offensiva”, w: Quaderni di Lotta Femmini-
sta nr 1, Turin 1974, s. 21.

11


