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Flora Tristán – socializmus a feminizmus

The paper provides an insight into the life and work of Florian Tristán, a French-Peruvian thinker 
of the 19th century. It focuses on her biography and analyses her work in relation to historical facts and 
to the present with the aim of critiquing Tristan‘s ideas and bringing them up to date. It focuses on the 
contingent nature of feminist and socialist social struggle. It questions the traditional family, education 
and the revolutionary and reform strategy of social change. Flora Tristán’s feminist and socialist ideas 
are set in a wider framework of the evolution of these social struggles. It points to the progressive (united 
organization of the proletariat, interdependent gender and working-class emancipation), and regressive 
(parliamentary representation, reform) aspects of Tristán’s reasoning.
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Azda každý pozná už takmer zľudovenú frázu: „Proletári všetkých zemí, spojte sa!“ Zá-
verečné slová Manifestu komunistickej strany, spísaného Marxom a Engelsom v roku 1848, sa 
často citovali alebo vpisovali do mnohých publikácií ako heslo boja robotníckej triedy. Málokto 
však vie, že výzva na jednotu robotníckej triedy nemá svoj pôvod v spise Marxa a Engelsa, ale 
v práci Flory Tristán, mysliteľky z prvej polovice 19. storočia, ktorá svojimi názormi a tvorbou 
formovala vývoj socialistického a feministického hnutia. Navzdory jej spoločenskej angažova-
nosti sa o osobnosti Flory Tristán dozvedáme rovnako dehonestujúcim spôsobom1 ako o ostat-
ných verejne činných ženách; v prípade Flory Tristán sa aj nemnohé zmienky o nej začínajú kon-
štatovaním: „...stará mama Paula Gauguina.“ A tak sa aj súčasné práce historikov, spisovateľov 
a filozofov nezriedka upínajú k tomuto vzťahu – k paralelám Gauguinovho života so životom 
svojej rebelskej babky.2 Kto však bola Flora Tristán alebo „Flora Célestine“, k dielu ktorej sa 

1 V zmysle identifikácie ženskej osobnosti v dejinách skrz jej priradenia k mužskému príbuznému. Možno uviesť viaceré 
príklady, ako napr. Simone de Beauvoir – životná družka Jeana-Paula Sartra, Manuela Sáenz – milenka Simóna Bolívara, 
Francisca Zubiaga – manželka Augustína Gamarru, Artemisia Gentileschi – dcéra Orazia Gentileschi a pod.

2 Možno spomenúť populárne románové spracovanie jej života spisovateľom Maríom Vargas Llosom, ktoré vyšlo pod 
názvom El Paraiso en la otra esquina. 
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vyjadruje Friedrich Engels vo štvrtej kapitole Svätej rodiny? Akým podielom prispela k revoluč-
nému pnutiu v 19. storočí? A akým podielom azda rezonuje jej poznanie a postrehy v súčasnosti? 

Pátranie po sociálnom myslení Flory Tristán, ako i ďalších žien v dejinách pripomína arche-
ologickú prácu s pôvodnými prameňmi, často vydanými naposledy v minulom storočí. Okrem 
originálnej spisby Flory Tristán sú aj práce venujúce sa jej osobnosti obmedzené úzkym okru-
hom niektorých biografických spracovaní. Z nich možno spomenúť najskôr výskum Julesa L. 
Puecha, ktorý spracoval život a dielo Tristán v knihe La vie et l´ouvre de Flora Tristán (Paríž 
1925). Reflexiu života Flory Tristán nachádzame v predslove Jorge Basadreho k prvej španiel-
skej verzii vydania Peregrinaciones de una paria z roku 1946. V tomto smere má zastúpenie tiež 
práca Marcosa Falcón Briseña, ktorá vyšla pod názvom Teresa, la confidente de Bolívar (Caracas 
: Imprenta Nacional, 1955) alebo románový životopis Una mujer sola contra el mundo (Buenos 
Aires : A.L.A. Club del Libro, 1942) z pera Luisa Alberta Sáncheza. V slovenskom a českom 
jazykovom prostredí objavujeme zmienku o Flore Tristán v práci Etely Farkašovej Na ceste 
k „vlastnej izbe“. Samostatné spracovanie Tristáninho života a diela však doposiaľ absentuje. 
Azda i tu nachádzame motív návratu k sociálnemu mysleniu Flory Tristán, no nielen v zmysle 
referovania o živote a diele, ale najmä s ich kritickou reflexiou so zameraním na aktualizáciu 
v súčasnom spoločensko-politickom a filozofickom diskurze. 

Pohľad do biografie

Flora Célestine Thérese Henriette Tristán y Moscoso Lesnais sa narodila 7. apríla 1803 v Pa-
ríži. Jej otec Mariano de Tristán y Moscoso bol bratom Pía de Tristán y Moscoso. Pochádzal 
z jednej z najbohatších juhoamerických rodín pôvodom z Arequipy v Peru, z čoho plynula aj 
jeho dôstojnícka hodnosť v španielskej armáde. S Florinou matkou, Francúzkou Thérése Les-
nais, sa spoznali v španielskom Bilbau. Manželstvo, ktoré uzatvorili v Španielsku, však stratilo 
na základe pohnutých politických okolností právoplatnosť, a tak po zvyšok svojho života Flora 
Tristán zápasila so spoločenskou stigmou nemanželského dieťaťa. 

Flora Tristán sa narodila ako druhé dieťa tohto zväzku. Vyrastala v zámožnom aristokra-
tickom prostredí. Dom jej rodičov navštevovali významné osobnosti vtedajšieho politického 
a spoločenského života ako Simón Rodríguez alebo Simón Bolívar, ktorý mal s jej rodičmi 
blízky vzťah.3 Situácia ekonomickej a sociálnej prosperity sa skončila smrťou otca v roku 1808. 
Na základe neuznania otcovstva si jej matka, brat ani ona sama nemohli robiť nároky na dedič-
stvo a ocitli sa na prahu chudoby. Z existenčných dôvodov je tak rodina nútená opustiť Paríž 
a usadiť sa na vidieku. Do Paríža sa vracia až po smrti staršieho brata v roku 1818. Dcéra s mat-

3 Existovali nepotvrdené dohady o možnom otcovstve Simóna Bolívara, ktorý v čase narodenia Flory Tristán bol údajne 
milencom jej matky. (napr. Bastidas, U. É.:  ¿Simón Bolívar, padre de Flora Tristán y abuelo de Paul Gauguin? In: http://www.
librosyletras.com/2012/07/simon-bolivar-padre-de-flora-tristan-y.html).

Studia Politica Slovaca, X, 2017/2

68 Personálie



kou sa usídlia v okolí Place Maubert, kde žijú v biednych podmienkach. Vo svojich šestnástich 
rokoch sa Flora zamestná ako koloristka v litografickej dielni a o rok neskôr sa vydáva za jej 
vlastníka André Chazala. Podľa jej vlastnej výpovede, ju matka k vydaju donútila.4 Manželstvo 
bolo uzavreté 3. februára 1821 a v nasledujúcich štyroch rokoch sa Flore Tristán narodili tri 
deti, z ktorých jedno zomrelo ako veľmi malé, neskôr porodila syna Ernesta a v roku 1825, už 
v odlúčení od manžela, sa narodila dcéra Aline. Frustrovaný manžel, ktorý v manželke zjavne 
nenašiel poslušnú a láskavú ženu, akú hľadal, sa oddával často alkoholu a hazardu. Na základe 
jeho neprístojného správania sa ho Flora Tristán rozhodla opustiť. Spolu s deťmi utiekla z domu 
a nasledujúce roky sa snažila manželský zväzok anulovať. V tomto období sa začína azda ce-
loživotný boj Flory Tristán o opatrovníctvo detí. Z vlastnej manželskej skúsenosti pramení aj 
Florino presvedčenie, že manželstvo znamená privlastnenie ženy mužom. „Preto presadzuje 
slobodu rozvodu a voľnú voľbu manžela zo strany manželky bez toho, aby do manželstva vstupo-
vali ekonomické  záujmy rodičov mladých. Avšak manželstvo u nej stojí v protiklade k láske, už 
keď odmieta, že ,sľuby zo srdca (...) sa prispôsobia zmluvám, ktorých účelom je vlastníctvo´.“5 
Odchod Flory Tristán z domu spoločne s deťmi jej prinesie zapudenie spoločnosťou. Povedané 
slovami jej strýka z matkinej strany: „Manželka, ktorá utečie z manželovej domácnosti a odnesie 
si plody manželstva, nemá miesto v spoločnosti: je vyvrheľom.“ 6 Vyvrheľka – la paria (španiel-
sky) sa stane označením, ktoré jej nielen prisúdi spoločnosť, ale s ktorým sa sama identifikuje. 

Manželstvo a materstvo pre Floru Tristán otvárajú bránu k prehodnocovaniu vzťahov v spo-
ločnosti a najmä postavenia ženy v nej. Aline, jej jediná dcéra, ktorá sa narodila v čase, keď už 
nežila s manželom, sa stala symbolom oslobodenia a nezávislosti. V týchto časoch si pozname-
nala: „Sľubujem ti, že budem bojovať pre teba, že ti vytvorím lepší svet. Ty nebudeš ani otrokyňa, 
ani vyvrheľka.“ Beztak pre Tristán materstvo znamená nechcenú nehodu, ktorá ochromí jej slo-
bodu. Materstvo a láska k dieťaťu nesie so sebou povinnosť materiálne a duchovne sa postarať 
o rozvoj dieťaťa. Vníma túto zodpovednosť ako matka robotníčka, ktorá nemá prostriedky na 
vzdelanie vlastných detí. Ona sama je jediným zdrojom ich poznania, azda práve preto má po-
trebu sama sa vzdelávať, písať a podieľať sa na kolektívnych bojoch v prospech životných pod-
mienok utláčanej robotníckej triedy a žien. V tomto období považuje Flora Tristán za ústrednú 
príčinu rodových nerovností rozdielny prístup k vzdelaniu. Sama dostala len veľmi hrubé vzde-
lanie, húževnato zhromažďovala poznatky, čítala a študovala dostupnú literatúru, ktorou však 
až do narodenia dcéry bola výlučne romantická beletria a divadlo. Po narodení Aline sa jej do 
rúk dostáva spis Mary Wollstonecraft A Vindication of the Rights of Women (Obhajoba ženských 
práv), ktorý ju hlboko poznamenal. Naďalej rozvíja potrebu vzdelania ako kroku k zrovnopráv-

4 TRISTÁN, F.:  Peregrinaciones de una paria. La Habana : Casa de las Américas, 1984, s. 17. Táto informácia však môže 
byť zavádzajúca, nakoľko počas rozvodového konania s manželom bola predložená korešpondencia, ktorá dokazovala 
milenecký vzťah oboch partnerov ešte pred uzatvorením manželstva. (PUECH, J.: La vie et l´oeuvre de Flora Tristán, 
París 1925). 

5 MARCO, Y.: Feminismo y utopía. Barcelona : Editorial fontanara, 1977, s. 22.
6 Tamže, s. 21.
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neniu žien a mužov, ktorý je nevyhnutný pre celkové rodové i triedne oslobodenie. Reflektuje 
život chudobných žien, ich spoločenské a historické zneuznanie s cieľom dosiahnuť nápravu 
niektorých aspektov ich života, čoho dokladom budú jej neskoršie práce a petície adresované po-
slaneckej snemovni (Petition pour le Retablissment du Divorce – Petícia za ustanovenie rozvo-
du, 1837; Petition pour l´abolition de la peine de mort – Petícia za zrušenie trestu smrti, 1838). 

V tomto období Tristán pracovala ako vychovávateľka a spoločníčka v jednej anglickej ro-
dine, s ktorou štyrikrát navštívila britské ostrovy a podnikla krátke cesty do Talianska a Švaj-
čiarska. V Anglicku nadviazala blízke styky s Williamom Thompsonom a Annou Wheelerovou, 
ekonómami a fourieristami, ktorí v roku 1826 publikovali feministické dielo Appeal of One Half 
the Human Race, Women, Against the Pretensions of the Other Half, Men, To Retain Them in 
Political and Thence in Civil and Domestic Slavery (Výzva polovice ľudskej rasy, žien, proti 
neoprávneným nárokom druhej polovice, mužov, ich držaniu v politickom, občianskom a do-
mácom otroctve). V roku 1828 dosiahla Tristán majetkové odlúčenie od manžela, no naďalej 
musela čeliť jeho snahám o odňatie detí. Nezriedka pred manželovým prenasledovaním musí 
utekať a skrývať sa. V týchto časoch jej námorný kapitán a dôverný priateľ Zacariás Chabrié 
sprostredkuje korešpondenčný styk s rodinou v Peru. Vďaka nadviazaným kontaktom sa v roku 
1830 z listu od strýka Pía Tristán dozvedá o dedičstve, ktoré jej zanechala stará mama. Za úče-
lom vymáhania si nároku na dedičstvo po otcovi sa následne v roku 1833 rozhodne podniknúť 
cestu do Peru a 7. apríla 1833, v deň svojich tridsiatych narodenín, sa vylodila v El Mexicano, 
odkiaľ sa vybrala do Islay a Arequipy. Do apríla nasledujúceho roku pobývala v dome svojho 
strýka v Arequipe, neskôr sa presťahovala do Limy. 

Zámer jej cesty sa nenaplnil, keďže jej strýko dedičstvo nepriznal na základe chýbajúce-
ho dokumentu o jej legitimite, no návšteva Peru ju v mnohom poznačila. Intenzívne vnímala 
rozporuplnosť peruánskej spoločnosti, triedne, rasové i rodové rozdiely. Zakúsila bezstarostný 
život limských bohatých dám, ale i tvrdé podmienky, v ktorých žila väčšina Peruáncov a Pe-
ruánok. Tiež spoznala tzv. las rabonas – ženy  pôvodom z militaristických dedín, ktoré spre-
vádzali vojakov, nesúc so sebou svoje deti (a deti týchto vojakov). Tieto ženy sa zásobovali 
v dedinách, ktorými prechádzala armáda, často na získanie potravy museli použiť násilie voči 
domácim obyvateľov podobe rabovania.7 Las rabonas nepatrili žiadnemu konkrétnemu mužovi, 
čo vo Flore Tristán utvrdilo presvedčenie, že manželský zväzok, alebo zväzok s mužom, nemusí 
byť pre ženu prirodzený. U týchto žien vnímala radikálne odlišnú formu života, ako je tá, ktorú 
doposiaľ poznala v Európe. Okrem toho ju táto skúsenosť utvrdila v presvedčení, že vzdelanie 
je jedným z faktorom, ktorý dokáže eliminovať nerovnosti medzi pohlaviami. Las rabonas totiž 
sprevádzali vojsko a rovnakou mierou si osvojili spôsobilosti boja, teda boli často považované 
za plnohodnotnú súčasť armády. Obohatená o zážitky z Ameriky sa 15. júla napokon nalodila 
v Callao na loď smerujúcu do Liverpoolu a odtiaľ sa vrátila do Francúzska. Svoje postrehy 

7 TRISTÁN, F.: Peregrinaciones de una paria. La Habana : Casa de las Améri,cas 1982, s. 188, 189
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sústredila v knihe Peregrinaciones de una paria (Putovania párie), ktorá vyšla v Paríži v roku 
1837. Okrem vlastných postrehov a zážitkov z amerického kontinentu tento spis predstavuje pre-
dovšetkým prvý kritický pohľad na reálie amerických novokonštituovaných republík. Tristán si 
všíma biedu robotníckej triedy, spoločenskú a ekonomickú marginalizáciu indiánov a mesticov 
a obrovské sociálne rozdiely. Vyjadruje sa k politickým udalostiam, dokonca si všíma zahranič-
né záujmy Anglicka a Spojených štátov, ktoré sa v krajine uplatňovali. Jej kritický pohľad má 
zatiaľ opisný charakter, no je výpovedný vzhľadom na rozvoj neskoršieho sociálneho myslenia 
v tomto regióne. Obdobné reálie opisoval (s ukotvením už v marxistickej metodológii) José Car-
los Mariátegui. Napriek tomu, že sa Flora Tristán v Peregrinaciones de una paria podpísala ako 
„vaša priateľka a vlastenka“, peruánska spisba s jej odkazom nepracovala. Prvý preklad diela 
v španielskom jazyku vyšiel až v roku 1946.8 

Po návrate z Peru sa začala Flora Tristán aktívne politicky angažovať. V roku 1835 publikuje 
brožúru pod menom F. T. s titulom Necessite du faire un bon accueil aux femmes etrangeres. 
De la necesidad de dar buena acogida a las mujeres extranjeras (Potreba poskytnúť ochranu 
cudzinkám). Dňa 21. augusta toho roku píše Charlesovi Fourierovi list, v ktorom mu ponúka 
spoluprácu v spoločenskom hnutí, ktoré založil. Z politickej činnosti ju vytrháva opäť manžel, 
keď jej 31. októbra unáša dcéru. Pokračujú spory o opatrovníctvo detí, najmä mladšej Aline. Tá 
zostáva v internátnej škole, odkiaľ je opätovne unesená svojím otcom. Navyše súd v spore o jej 
starostlivosť rozhodne v neprospech Tristán. Toto rozhodnutie je platné až do roku 1837, keď 
ho Tristán obviní z pokusu o znásilnenie dcéry a Chazal je zatknutý. Zároveň sa v tomto období 
Flora Tristán primkýna k socialistickým hnutiam založeným Saint-Simonom, Robertom Owe-
nom a Charlesom Fourierom. Spolupracuje s fourieristickým periodikom La Phalange, v ktorom 
neskôr vyjdú aj prvé kapitoly jej ústredného diela L’Union Ouvrière (La Unión Obrera; Robot-
nícka jednota). V roku 1838 definitívne dosiahne legálne odlúčenie od manžela. Súd do starost-
livosti zverí Chazalovi syna Ernesta a Tristán jej dcéru, ktorá má na základe rozhodnutia zotrvať 
v rodičmi vybranom internáte. V tomto istom roku vychádza aj prvé vydanie Putovania párie. 
Tristán aktívne spolupracuje s periodikami L´Artiste a Le Voleur, kde jej vychádzajú zaujímavé 
články. Medzi nimi uverejňuje aj esej Lettres de Bolívar (Cartas de Simón Bolívar a Mariano 
Tristán y a Teresa Lesnay – Bolívarove listy Marianovi Tristán a Teresy Lesnay)9 s podrobnými 
komentármi a spomienkami na Osloboditeľa. Jej dom na Rue de Bac je každú nedeľu otvorený 
verejnosti. Stretávajú sa tu parížski umelci, spisovatelia a intelektuáli. Zavítali sem Jules Laure, 
Eugenie Sué, Hortense Allart, Chateaubriant, Béranger, Jules Janin, Joseph Proudhon, George 

8 Preložila Emilia Romero.
9 Uverejnené v La Voleur de Paris 31. júla 1838.
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Sand či Louis Blanc.10 V tomto období sa zoznámila aj s Arnoldom Rugem, ktorý jej spisbu 
sprostredkoval Karlovi Marxovi a Friedrichovi Engelsovi.11

Dňa 10. septembra 1838 sa ju jej bývalý manžel pokúša zastreliť na ulici. Flora Tristán je 
ťažko ranená, no tento incident využije na opätovné otvorenie otázky opatrovníctva detí. Podá 
na Chazala žalobu za pokus o vraždu. Ten je následne odsúdený na dvadsať rokov nútených prác 
a ich dve deti sú definitívne zverené do opatrovníckej starostlivosti matky. Flora Tristán uverej-
ňuje svoj spoločensko-filozofický román Mephis, v ktorom opisuje pomery robotníckej triedy. 
V roku 1839 posledný raz navštevuje Anglicko, o ktorom následne podáva svedectvo v cestopise 
Promenades dans Londres (Paseos en Londres – Prechádzky Londýnom). Sumarizuje v ňom 
dojmy a poznatky o najvyspelejšej krajine vtedajších čias. Navštevuje londýnske promenády 
i chudobné robotnícke štvrte a továrne na okraji miest. Neváha sa prestrojiť za muža, aby mohla 
vstúpiť do poslaneckej snemovne, aristokratických klubov, nevestincov, väzníc alebo blázincov. 
Okrem Londýna navštívila aj priemyselné mestá Manchester, Birmingham, Glasgow a Sheffield. 
Jej skúsenosti boli základom úvah o postavení robotníckej triedy v Anglicku a spochybnení ci-
vilizačného spoločenského pokroku. V zameraní sa na robotnícku triedu a celkový obraz an-
glickej priemyselnej spoločnosti opäť problematizuje postavenie ženy – ženy proletárky i ženy 
prislúchajúcej k prosperujúcej kapitalistickej triede. „Nie je v skutočnosti smiešnou hrdosť tejto 
spoločnosti, ktorá si robí nároky presadzovať vo všetkých svojich princípoch slobodu? Je vôbec 
na svete podmanivejšia krajina, akou je Anglicko? Nie je ruský nevoľník šťastnejší ako írsky 
vidiečan a otrok manufaktúr? V ktorej krajine na Zemi má žena menej slobody ako na britských 
ostrovoch!?“12 – kladie si Tristán otázky, ktoré ju vedú k podaniu vlastného riešenia. Prechádzky 
Londýnom zožali veľký úspech a následne vyšli v ďalších edíciách. 

V tomto čase sa Flora Tristán väčšmi primkýna k robotníckej triede. Spája emancipáciu 
robotníkov s emancipáciou žien. Výzvu na mobilizáciu robotníckej triedy artikulovala vo svo-
jom najznámejšom a obsahom najsystematickejšom diele L´Union Ouvriere (La Unión Obrera 
– Robotnícka jednota), ktoré vychádza v Paríži vlastným nákladom v máji roku 1843. V ňom 
vyzýva robotníkov na jednotnú mobilizáciu, vzájomnú pomoc a solidaritu nielen v materiálnom 
zabezpečení a vyrovnávaní nedostatkov či zmierňovaní utrpenia, ale vo formovaní jednotnej 
triedy, ktorú budú reprezentovať spoločné záujmy. Požiadavky robotníkov majú dostať priestor 
v rámci parlamentného zastúpenia. V politickej reprezentácii robotníkov, v pozdvihnutí vzde-
lania a emancipácii žien vidí Flora Tristán spoločenský pokrok. Táto práca sa stretla s uznaním 

10 Títo prispeli aj na prvé vydanie Robotníckej jednoty, ktorú parížske vydavateľstvá odmietli uverejniť. Konkrétne George 
Sand sumou 40 frankov a Louis Blanc sumou 3 franky. (In: TRISTÁN, F.: La Unión Obrera. In: MARCO, Y.: Feminismo 
y utopía. Barcelona : Editorial fontanara, 1977, s. 62, 63).

11 Ruge v tomto čase plánoval vydať spolu s Marxom Francúzsko-nemecké anály. Tento projekt mal kombinovať nemeckú 
filozofiu s francúzskym socializmom, avšak Rugeho snahy sústrediť okruh francúzskych spisovateľov stroskotali na ich 
negatívnych postojoch voči zamýšľanej práci. Aj Flora Tristán bola jednou z tých, ktoré sa stránili spolupráce s ateistic-
kou revolučnou skupinou.

12 TRISTÁN, F.: Paseos en Londres. Lima : Biblioteca Nacional del Perú, 1972, s. 59.
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a sympatiami robotníctva vo Francúzsku. V roku 1844 teda vychádza jej druhá edícia v náklade 
10 000 výtlačkov. V apríli tohto roku cestuje Flora Tristán po Francúzsku, kde svoj program 
prednáša a šíri medzi robotníkmi v továrňach a chudobných štvrtiach priemyselných miest. Svoju 
iniciatívu vykladá vždy pod dohľadom polície, pretože je už v tých časoch verejne považovaná 
za buričku. Polícia jej v tomto čase zabavovala listy, zakazovala jej stretnutia s robotníkmi alebo 
jej bránila opustiť či vstúpiť do mesta. Veľakrát ju biľagovala buržoázna tlač. Útočné komentáre 
boli namierené voči jej dielu a voči jej osobe v zmysle „neusporiadaného“ súkromného života. 
Nechýbal sexistický sarkazmus a otvorený výsmech. V každej dedine alebo meste navštívila 
knižnicu alebo kníhkupectvo, kde sa dali zakúpiť jej knihy. Mnohé knižnice túto možnosť od-
mietli, iné ju prijali. Kníhkupectvo v Bordeaux jej odkázalo, že predalo 30 výtlačkov a viac 
nechce, pretože sa vraj obchod plní ľuďmi „v bundách a čapiciach“, a to nerobí dobrý dojem.13 
Počas svojej cesty si Flora Tristán písala podrobný denník, ktorý neskôr vyšiel pod názvom 
Notes devront servir a mon ouvrage la tour de France alebo La Tour de France (Cesta Francúz-
skom). Entuziazmus lyonských robotníkov umožnil opäť reedíciu Robotníckej jednoty. Počas 
svojej cesty sa však Flora Tristán v Montpelier nakazila týfusom. Hoci pokračovala v ceste, chorá 
a slabá napokon skonala 14. novembra 1844 v Bordeaux. Následne bola pochovaná na cintoríne 
v Chartreux. Robotníci vyhlásili zbierku na jej pomník, ktorý slávnostne odhalili v roku 1848.  

Feminizmus – východisko sociálneho myslenia Flory Tristán

„Pod feminizmom sa chápe komplex sociálnych teórií a politických praxí kritických voči 
minulým a súčasným sociálnym vzťahom, v rámci ktorých ženy nemajú rovnocenné postavenie 
a práva ako muži. Feminizmus ako teoretické východisko, aj ako sociálne hnutie je primárne 
motivovaný a formovaný skúsenosťou žien...“14 V tomto svetle sa zreteľne ukazuje základné 
východisko uvažovania Flory Tristán. Bez väčšieho vzdelania na základe skúseností a postrehov 
z vlastného prežívania artikuluje kritiku patriarchálnych spoločenských vzťahov. Flora Tristán 
vníma vlastnú neslobodu a útlak v spoločnosti, pričom logicky hľadá ich korene a spôsoby rie-
šenia. Sama si osvojuje pomenovanie „pária“ – vyvrheľka, ako ju označil strýko po odchode od 
manžela. Vyvrhnutosť spoločnosťou pre prekročenie jej mravných mantinelov je výrazom vše-
obecnej roviny „vyvrhnutia“ ženy spoločnosťou v priereze historického vývinu. „Pária“ – vy-
vrheľka nie je Flora Tristán, tá Flora Tristán, ktorá má pochybný nemanželský pôvod a opustí aj 
s deťmi svojho manžela. Flora Tristán je „pária“ ako žena, pretože je žena. Označenie „pária“, 
s ktorým sa stotožnila, nie je výrazom len jedinečnej situácie, ale je výrazom celospoločenskej 

13 DÍAZ, H.: Flora Tristán: su papel en la constitución del socialismo y de la clase obrera francesa. In: Archivos de historia 
del movimiento obrero y la izquierda, No. 1, Buenos Aires : UBA 2012, 168.

14 FARKAŠOVÁ, E.: Na ceste k „vlastnej“ izbe. Postavy/ podoby/ problémy feministickej filozofie. Bratislava : Iris, 2006, 
s. 13.
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situácie žien. „Pária“ je každá žena – žena ako bytie spoločnosťou vyvrhnuté, ktoré stojí na jej 
okraji, mimo spoločenského diania. Ako píše, „...doposiaľ žena pre ľudské spoločnosti nezna-
menala nič. Aký bol toho výsledok? – Farár, zákonodarca, filozof s ňou jednali ako so skutočnou 
vyvrheľkou. Žena (polovica ľudstva) bola vylúčená z cirkvi, zo zákona, zo spoločnosti. Nenašla 
sa pre ňu žiadna funkcia v cirkvi ani žiadna reprezentácia pred zákonom či funkcia v štáte. Farár 
jej povedal: žena, ty budeš pokušením, hriechom, zlom; ty predstavuješ mäso, teda skazenosť, 
prehnitosť. Nariekaj pre tento stav, syp si popol na hlavu, zatvor sa do kláštora a tam usmrť svoje 
srdce, ktoré bolo stvorené pre lásku, a tvoje ženské útroby, ktoré boli stvorené pre materstvo; 
a keď touto formou zmrzačíš svoje srdce a telo, ponúkni ich skrvavené a vyprahnuté Bohu za 
odpustenie prvotného hriechu tvojej matky Evy. Neskôr zákonodarca povedal: Žena, pre teba 
samu nie si ničím, nie si aktívny člen tela ľudstva, nemôžeš teda očakávať miesto na spoločenskej 
hostine. Ak chceš žiť, budeš musieť slúžiť pripojená k tvojmu pánovi a vlastníkovi, mužovi. Preto, 
keď budeš sama, budeš poslúchať svojho otca, ako vydatá budeš poslúchať svojho manžela a ako 
vdovu a starenu si ťa už nik ani nevšimne. Potom múdry filozof povedal: Žena, veda skonštato-
vala, že pre svoju vlastnú konštitúciu si mužovi podradnou. Nemáš inteligenciu ani chápavosť 
pre vznešené otázky, ani logiku pre myšlienky, žiadne schopnosti pre vedy nazývané exaktné, ani 
spôsobilosť pre vážne práce, napokon si bytím slabým telesne i duchom – ustrašená, poverčivá; 
jedným slovom, nie si viac než rozmarné, tvrdohlavé a ľahkomyseľné decko; medzi desiatym 
a pätnástym rokom tvojho života si graciózna bábika, no plná chýb a nedostatkov. Preto žena, je 
potrebné, aby muž bol tvojím vlastníkom a mal nad tebou všetku moc.“15 Z historických prame-
ňov Flora Tristán konštatuje celospoločenský útlak žien, ktorý sa pretavuje do roviny každoden-
ného života i do spoločenskej roviny vnímanej u Tristán cez prizmu parlamentnej reprezentácie. 

Potláčanie práv a slobôd ženy dáva na roveň ďalšiemu spoločenskému útlaku – útlaku robot-
níkov. Píše: „Rovnako ako múdri medzi múdrymi vynášali hrozné súdy nad ženami, ich vynášali 
nad ďalšou ľudskou rasou: nad proletármi.“16 V spoločenskom meradle sú robotníci podriade-
nou triedou, ktorá žije v najbiednejších podmienkach. Žena-robotníčka je tak dvojnásobne utlá-
čaná, čo sa prejavuje v možnostiach získať vzdelanie i v pracovných mzdových perspektívach. 
V tomto zmysle venuje Tristán zvláštnu pozornosť výrazu kultúrneho zneuznania v ekonomickej 
rovine. Výstižne poukazuje na ekonomické vykorisťovanie robotníčok, ktoré sú nútené za mini-
málne mzdy, častokrát nižšie, ako stačí na zabezpečenie základných životných potrieb, pracovať 
v priemyselných továrňach. Pritom im majitelia tovární práve vďaka nižším nákladom na mzdy 
dávajú nezriedka prednosť pred robotníkmi mužmi. Ženy podľa Flory Tristán pracujú lepšie 
a lacnejšie.17 V priemyselných odvetviach je možné a efektívnejšie z hľadiska logiky akumulá-

15 TRISTÁN, F.: La Unión Obrera. In: MARCO, Y.: Feminismo y utopía. Barcelona : Editorial fontanara, 1977, s. 110 – 112.
16 Tamže, s. 112.
17 Ako uvádza S. de Beauvoir, v roku 1831 robotníčky v továrňach na výrobu hodvábu pracujú v lete od troch hodín ráno až 

do noci, v zime od piatej hodiny do jedenástej večer, teda sedemnásť hodín denne. V dielňach, ktoré sú často nezdravé, 
kam nikdy neprenikne slnečné svetlo polovina dievčat dostane suchotiny ešte pred doučením. Keď sa sťažujú, obviňujú 
ich, že sú veľmi vyberavé. BEAUVOIR, S. de: Druhé pohlaví. Praha : Orbis, 1967, s. 52. 
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cie ziskov vlastníkov tovární zamestnať robotníčky vo veľkom počte a tie zas v robotníckych 
rodinách núti bieda k vstupu do zamestnania. Toto ekonomické vykorisťovanie spoločnosťou má 
svoj počiatok v podriadenom postavení v rodine. „Manžel, ktorý dostal lepšie vzdelanie, ktorý je 
vodcom podľa zákona, a tiež podľa peňazí, ktoré prinesie do domácnosti (platy žien sú o polovi-
cu nižšie, v niektorých prácach i o viac ako polovicu) sa cíti (a v skutku je) viac nadradený nad 
ženou, ktorá neprinesie viac než malý plat svojej dennej práce a v dome nie je viac než ponížená 
služobná.“18 Podľa Tristán zo vzpierania sa žien tejto situácii vyplývajú hádky a domáce nási-
lie, následkom ktorých muž odchádza z domu do krčmy a oddáva sa alkoholizmu. V mnohých 
regiónoch rozšírený alkoholizmus tak nie je podľa Tristán príčinou zla, ale jeho dôsledkom.19 
V ponímaní Flory Tristán všetky neduhy sveta pochádzajú zo zabudnutia a pohŕdania ženami.

Všeobecné problematizovanie postavenia žien v spoločnosti sa začína počas Veľkej francúz-
skej buržoáznej revolúcie, keď Olympe de Gouges v Deklarácii práv ženy a občianky požaduje 
rovnaké práva pre ženy, ako priznáva nové revolučné zriadenie mužom. Ako Gouges, tak aj 
Condorcet volá v tomto období po spoločenskom uznaní žien. V revolučnom vrení Francúzska 
na konci 18. storočia sa objavuje aj prvá aktívna účasť žien na politickom dianí. V tejto súvislosti 
možno spomenúť stúpenkyne jakobínskej ľavice Claire Lacombe a Théoroigne de Méricourt. 
Claire Lacombe viedla Spoločnosť republikánskych revolučných žien, ktorá bola Robespierrom 
oficiálne zakázaná. Ako zachytila Tristán a ďalší jej súčasníci, tieto reflexie, ktoré sa v revoluč-
ných časoch začínajú objavovať, neurobili z liberálov obhajcov feminizmu ani zástancov žiad-
neho iného hnutia nakloneného ženským právam. Navzdory tvrdému individualizmu muži roku 
1789 nepovažovali ženy za „skutočné indivíduá“. Tieto zostávali pre nich uzatvorené v sfére do-
mácich aktivít, a teda vonkajšie vo vzťahu k občianskej spoločnosti. Liberalizmus ukázal i v tej-
to téme svoju pravú tvár: viac ako absolútny a univerzálny náčrt slobody jednotlivcov sa stal 
doktrínou výlučnej slobody mužských bielych vlastníkov.20 Úloha presadiť rodovú emancipáciu 
začala korešpondovať s novým hnutím, ktoré vyšlo z utláčaných más, so socializmom. Potrebu 
emancipácie ženy načrtli ako prví utopickí socialisti Charles Fourier a Henri de Saint-Simon. 
Fourier, ktorého Tristán osobne poznala, spájal situáciu ženy so spoločenským vývojom vôbec. 
Podľa neho, „sociálny pokrok a zlepšenie, prechod z periódy do periódy sa deje len do tej miery, 
v akej dochádza k emancipácii žien, a úpadok sociálneho poriadku je naopak priamo úmerný 
obmedzovaniu ženských slobôd. (...) Skrátka: rozsah ženských slobôd je všeobecným princípom 
celkového sociálneho pokroku.“21

Akcent na rodovú rovnosť badať aj v ďalšom socialistickom utopistickom prúde, ktorý žal 
vo Francúzsku prvej polovice 19. storočia významné úspechy. Prosper Enfantin, jeden z vodcov 

18 Tamže, s. 119.
19 Tamže, s. 121.
20 DÍAZ, H.: Flora Tristán: su papel en la constitución del socialismo y de la clase obrera francesa. In: Archivos de historia 

del movimiento obrero y la izquierda, No. 1, Buenos Aires : UBA, 2012, s. 164.
21 FOURIER, CH.: Velká metamorfóza. Praha : Mladá fronta, 1983, s. 76.
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saintsimonistického hnutia22, koncom roku 1831 prisudzuje ženám vo vnútri hnutia rovnakú 
úlohu ako mužom. Saintsimonisti boli prvým politickým hnutím, ktoré do seba vtelilo ženy, 
tak na úrovni organizácie svojich základní, ako aj na úrovni vedúcich funkcií. V tejto súvislosti 
možno spomenúť Claire Bazard, Eugenie Niboyete (jedna z vodkýň skupín proletárov), Euphra-
sie Rodruigues, Cécil Fournel, Aglaé Saint-Hilaire. Skupina žien, prevezmúc tieto idey, im dala 
konkrétny kurz v rámci časopisu La Femme Libre, ktoré muselo od prvého čísla zmeniť názov 
na L´Apostolate de Femmes a následne vychádzalo pod titulkom Tribune des Femmes. Viedli ho 
Marie Reine Guindorg, Suzanne Voilquin a Desirée Veret (vychádzal v rokoch 1832 – 1834).23 

Spoločenské a kultúrne prostredie sa premieta aj v diele Flory Tristán. Ako o sebe sama tvr-
dí, nie je saintsimonistka ani fourieristka, pristupuje k spoločenskej realite z vlastnej perspektívy, 
s vlastným návrhom na jej riešenie. Ústredným sa pre jej uvažovanie stáva vzťah podradnosti 
žien a proletariátu. Oba druhy útlaku sú navzájom podmienené, nemožno pristúpiť k riešeniu 
jedného bez zohľadnenia druhého a naopak. V situácii robotníckej triedy v 19. storočí Flora Tri-
stán vidí nádej na vymanenie sa z oboch druhov útlaku.24 „Žena je v živote robotníkov všetkým. 
Je ich jediným zaopatrením. Ak im chýba, chýba im všetko. Žena je tou, ktorá vytvára domov, 
preto sa z tejto frázy stáva príslovie. Avšak, aké dostane vzdelanie, smerovanie, aký morálny či 
fyzický rozvoj prijíma žena od ľudu?“ Ako konštatuje Tristán, ženy robotníčky sú často hrubé, 
drsné a zlomyseľné, čo však nepramení z ich prirodzenosti, lež je zapríčinené spoločenskou situ-
áciou, v ktorej sa ocitajú.25 A tak podľa nej je jediným spôsobom odbúrania opisovaných negatív-
nych javov zabezpečenie vzdelania pre robotnícke ženy, ženy vôbec. V Tristáninej interpretácii 
by sa žena nemala vzdelávať pre seba samu, ale skôr pre potreby svojich mužských partnerov. 
Vo svojich časoch akoby mala Tristán potrebu zdôvodňovať vzdelanie žien na základe potrieb 
mužov. Žena má byť vzdelaná, pretože vychováva deti, pretože vychováva synov a dcéry, preto-
že kultivovaná matka a žena bude prínosom robotníckej domácnosti, prínosom mužovho života. 
Podľa nej „nie je nič príjemnejšie, nežnejšie pre srdce muža, ako konverzácia so ženami, keď sú 
učené, dobré a rozprávajú s rozvahou a zhovievavosťou“.26 Tristánin predpoklad však nemusí 
byť správny už na základnej úrovni. Proletár, ktorý nemá nič, len svoje okovy, má svoju ženu. 
A tak často frustrácia z vykorisťovania a ponižovania v pracovnom procese sa pretavuje do vzor-

22 Po smrti Saint-Simona v roku 1825 ovplyvnený Fourierom.
23 Revolúcia v roku 1848 postaví saintsimonistické feministky do prvej línie bitky za emancipáciu ženy. Desirée Veret 

navrhla rozvodový zákon, spolupodieľala sa na vedení národných dielní. Pauline Roland bola zvolená do vedenia Únie 
učiteľov a učiteliek, za čo ju odsúdili a v roku 1850 za vlády Ľudovíta Bonaparta uväznili. Rok na to zomrela na násled-
ky väznenia. Eugenie Niboyet a Jeanne Deroin založili La Voix des Femmes, v roku 1848 vydávali denník La Politique 
des Femmes (po dvoch číslach boli donútené zmeniť jeho názov na L´Opinion des Femmes). Jeanne Deroin okrem toho 
žalovala „všeobecné volebné právo“, bola vôbec prvou, ktorá tento výraz použila. V roku 1849 sa dokonca predstavila 
ako kandidátka na poslanca, hoci vedela, že ženy nemohli voliť ani byť volené. Za tento čin si vyslúžila odmietnutie 
a výsmech z radov mocenských sfér, no paradoxne aj vlastných spolubojovníkov a spolubojovníčok. Za smiešnu ozna-
čila Deroininu snahu aj George Sand. 

24 TRISTÁN, F.: La Unión Obrera. In: MARCO, Y.: Feminismo y utopía. Barcelona : Editorial fontanara, 1977, s. 116.
25 Tamže, 122 – 123.
26 Tamže, s. 127.

Studia Politica Slovaca, X, 2017/2

76 Personálie



ca rovnakého správania sa voči žene. Nevzdelaná, nesamostatná žena sa stáva živnou pôdou pre 
saturáciu vlastného zneuznaného bytia. Každopádne vzdelanie považuje Tristán za jeden z pro-
striedkov oslobodenia sa utláčaných, či už žien, alebo robotníctva všeobecne. Píše: „Požadujem 
práva pre ženu, pretože je to jediný prostriedok na získanie jej rehabilitácie pred cirkvou, pred 
zákonom a pred spoločnosťou, a pretože táto rehabilitácia predchádza rovnakej rehabilitácii 
robotníkov. Všetky neduhy robotníckej triedy sú zhrnuté v dvoch slovách: bieda a nevedomosť, 
nevedomosť a bieda. A tak pre vyjdenie z tohto bludiska nevidím inú než túto cestu: začať vzde-
lávať ženy, pretože ženy sú poverené vzdelávať deti: chlapcov i dievčatá.“27

Vzdelanie má pre Floru Tristán viesť k zrovnoprávneniu mužov a žien. Priznanie rovnakých 
práv by podľa nej prinieslo odstránenie negatívnych javov v domácnosti: násilia páchaného na 
ženách, alkoholizmu, útekov detí z domova a pod. „Muž by so ženou vediac, že má rovnaké 
práva, nezaobchádzal s pohŕdaním a ponižovaním.“28 V rámci rovnakých práv je pre ňu dôležité 
právo na rozvod. V otázkach manželstva Tristán podobne ako Charles Fourier rozpoznáva man-
želstvo ako mocenský aparát mužskej dominancie, ktorým si tento privlastňuje ženu. Odmieta 
dohodnuté manželstvá s ekonomickým motívom a stavia sa proti nerozlučnosti manželských 
zväzkov. Zákaz rozvodu vníma ako jeden z aktov neslobody a ako dodáva aj v súvislosti s ďalší-
mi problematizovanými témami; „tam, kde nie je sloboda, nemôže jestvovať šťastie.“29 Rovnako 
kriticky vníma aj spoločenskú stigmatizáciu osamotených žien a pretrvávajúci zákon povoľujúci 
tresty smrti. Na jednej strane opisuje Flora Tristán negatívne aspekty spoločnosti, najmä robot-
níckych domácností a reálií v továrňach, na strane druhej predkladá utopický obraz spoločnosti, 
ktorá by podľa jej predpokladov vznikla po zrovnoprávnení mužov a žien. Z hľadiska súčasnej 
perspektívy je však zaujímavé, že navzdory deklarovaným rovnakým rodovým právam a do-
stupnosti vzdelania pre ženy spomínané javy zo spoločnosti nevymizli. Aj tu sa otvárajú ďalšie 
otázky v súvislosti s aktuálnym trendom návratu k utópiám a snahe riešenia sociálno-ekonomic-
kých problémov v rovine práva. 

Situácia robotníkov je v myslení Flory Tristán úzko spätá s ženskou situáciou a obe môžu 
byť vyriešené len súčasne. „Zákon, ktorý zotročuje ženu a okráda ju o vzdelanie, utláča takisto 
vás samých, muži proletári!“ Apeluje na robotníkov, aby sami prijímali ženu ako sebe rovnú. 
V prvom rade požaduje, aby sa práva ženy rozpoznali prinajmenej v princípe. Tieto práva majú 
v programe, ktorý navrhuje v Robotníckej jednote zabezpečiť rovnú dostupnosť ekonomických 
statkov. Požiadavku práv pre ženu vníma Flora Tristán cez prizmu revolučného pokroku robot-
níckej triedy: „Robotníci, v roku 1791 vaši otcovia požadovali nesmrteľnú Deklaráciu ľudských 
práv a na základe tejto jednej deklarácie môžete byť dnes vy muži slobodní a rovní v právach 
pred zákonom; česť vašim otcom za toto veľké dielo! Ale, proletári, je na vás, muži z roku 1843, 
dielo nemenej významné. Oslobodiť posledné otrokyne, ktoré sú doposiaľ vo francúzskej spoloč-

27 Tamže, s. 126.
28 Tamže, s. 127.
29 Tamže, s. 95.
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nosti. Požadujte práva pre ženu (...) (povedzte) chceme, aby sa zanechalo útlaku a ponižovania, 
nespravodlivosti a tyranie muža, a aby muži rešpektovali ženy, svoje matky, slobodu a rovnosť, 
ktorú obaja rovnako požívajú. Účelom spoločnosti musí byť spoločné šťastie muža a ženy.“30 
Príčiny ekonomického vykorisťovania nachádza Flora Tristán v podriadenosti ženy. Absentujú-
ce vzdelanie predchádza absentovaniu v politickej reprezentácii krajiny, ktorá by podľa Tristán 
v ideálnych podmienkach zaručila práva pre ženu a zlepšenie spoločenského stavu. Tieto práva 
by mali požadovať politickí reprezentanti robotníckej triedy, spolu s presadzovaním práv pre 
robotnícku triedu vospolok. 

Z hľadiska perspektívy sociálnej zmeny sa Tristán nielen v otázkach rodovej rovnosti, ale 
aj emancipácie robotníckej triedy orientuje na systém parlamentnej reprezentácie. Spoločenské 
neduhy sa majú odbúrať reprezentáciou robotníkov v politickej štruktúre krajiny. Tristán je tak 
dcérou Veľkej francúzskej buržoáznej revolúcie, ktorá ustanovila republiku. Správne a rovné 
fungovanie republiky má zabezpečiť „kráľovstvo spravodlivosti“.31 Toto východisko sa prejavu-
je tak v rovine úvah o emancipácii ženy, ako aj v rovine emancipácie robotníckej triedy.

Robotnícka jednota

Svoje skúsenosti z osobného života a ciest Flora Tristán spracovala vo svojich cestovateľ-
ských denníkoch. Tu opisuje zážitky a postrehy zo spoločenského spektra, sústreďujúc sa najmä 
na životy žien a detí robotníckej triedy v kapitalistickom svete. Jej kritický pohľad je nevy-
hnutne spätý so spôsobmi, ako situáciu prekonať, ako sa vyrovnať s neblahou realitou. Cieľom 
Flory Tristán je emancipovať ženu a robotnícku triedu. Spôsoby, ktoré hľadá, vyplývajú logicky 
z identifikácie príčin tejto situácie. Pokým v dielach Putovania párie a Prechádzky Londýnom sa 
venovala opisu biedy robotníkov a robotníčok a útlaku zo strany vlastníkov výrobných prostried-
kov – kapitalistov, vo svojej poslednej práci systematizuje svoje poznanie a podáva konkrétny 
program riešenia spoločenských neduhov. Neprehovára k širokej verejnosti, nesnaží sa už pou-
kázať na biedu, živorenie a vykorisťovanie státisícov robotníkov, pretože „na tribúnach, kresťan-
ských kazateľniciach, na spoločenských stretnutiach, v divadlách sa často o robotníkoch hovorí, 
ale doposiaľ sa nikto nepokúsil hovoriť k robotníkom“.32 Flora Tristán prehovára k robotníctvu, 
pretože má potrebu konať, konať ako robotníčka a podnietiť širokú skupinu k rovnakému kona-
niu. „Azda bolo povedané a zopakované všetko, vo všetkých možných formách a až do sýtosti. 
Nie je čo viac povedať, čo viac napísať, lebo vaša úbohá situácia je všetkým dobre známa. (...) 
Zanechajte už konečne nádeje na intervenciu vlády. Skúsenosť a jej skutky nám vravia, že sa 
vláda nemôže a nechce zaoberať vaším šťastím, čo sa týka jeho zlepšenia. Od vás samotných 

30 Tamže, s. 132.
31 Tamže, s. 131.
32 Tamže, s. 78.
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závisí, či si pevne želáte vyjsť z labyrintu biedy, bolestí a zúfalstva, ktorými ste vyčerpaní.“33 
Flora Tristán prehovára robotníkov ku konaniu, k vlastnému činu, k sociálnemu boju za zmenu 
ich situácie. V otázkach revolúcie je však rezervovaná. 

V roku 1830 sa vo Francúzsku uskutoční „júlový prevrat“, ktorý ustanoví konštitučnú mo-
narchiu. Tá vzápätí umožní viac slobôd priemyselnej a predovšetkým obchodnej buržoázii. Nové 
politické prostredie dovoľuje omnoho hlbšie vykorisťovanie robotníckej triedy, a zároveň rých-
lejšie vzrastanie bohatstva kapitalistov. Následkom silnejúceho útlaku a rastúcej biedy v radoch 
robotníctva vypukne robotnícka vzbura v Lyone (1831), ktorú iniciujú robotníci a robotníčky 
v továrňach s hodvábom. Moderné priemyselné mesto zostane v rukách robotníkov niekoľko 
dní. Vzbura je síce potlačená, no o tri roky neskôr robotníci znovu organizujú ozbrojené povsta-
nie proti útlaku a pokračujúcemu vykorisťovaniu. Lyonské vzbury odkryli dôležitosť revolúcie 
robotníckej triedy, ktorá povstala proti buržoázii označiac ju priamo za príčinu biedy. Porážka 
rebelantov a brutálne represie voči robotníkom však nútia Floru Tristán vidieť v skúsenosti ly-
onských povstaní skôr negatívny signál v zmysle nesprávne zvolenej metódy sociálneho boja. 
Píše: „...vaša forma činu nie je revolta so zbraňou v ruke, ani vzbura na verejnom námestí, ani 
požiar, ani plienenie. Nie, pretože deštrukcia namiesto vyliečenia vašich krívd, neurobí viac, lež 
ich zhorší. Vzbury v Lyone a v Paríži to dokázali. Nemáte viac než možnosť konať legálne.“34 
Spôsob, ktorý navrhuje Tristán, je vytvorenie Robotníckej jednoty – medzinárodnej jednotnej 
organizácie, ktorej úlohou je pozdvihnúť robotnícku triedu. 

Skutočná príčina biedy robotníkov a všetkých neduhov spojených s ich zlou sociálnou situ-
áciou je podľa Flóry Tristán „bastardská biedna egoistická a absurdná organizácia“35, ktorá roz-
deľuje robotnícku triedu na množstvo malých jednotlivých spoločností. Rozdelenie robotníctva 
označuje za jeden z pôvodov ich zlej situácie. Obdobne v Prechádzkach Londýnom píše: „...nie 
je nikto z mojich známych, kto by nepočul hovoriť ,reformistov´, ,konzervatívcov´, ,radikálov´ 
a ,chartistov´. Medzi nimi je vnútorná vojna, avšak veľký boj, ktorý sa nazýva transformácia 
spoločenskej organizácie, je bojom medzi vlastníkmi a kapitalistami, ktorí zhromažďujú bohat-
stvo, politickú moc a prospech, z ktorého je krajina riadená na jednej strane, a na druhej strane 
robotníkmi miest a vidieka, ktorí nemajú nič, ani zem, ani kapitál, ani politickú moc, ktorí však 
platia 2/3 daní, sú vojakmi v armáde, námorníkmi kráľovskej flotily a ktorých bohatí nechávajú 
vyhladovať podľa svojho úžitku za účelom ich prosperujúceho obchodu.“36 Flóra Tristán identi-
fikuje vykorisťovanie a bohatnutie kapitalistickej triedy úmerne s chátraním robotníckej triedy, 
pomenúva triedny boj v spoločnosti, navzdory tomu však uvažuje v intenciách civilizačných 
výdobytkov svojej doby. Republika a politická reprezentácia sú pre ňu cesty hľadania dôstoj-
nosti pre masy vyvrhnuté spoločnosťou. A tak aj politická reprezentácia robotníckej triedy je 

33 Tamže, s. 72, 73.
34 Tamže.
35 Tamže, s. 86
36 TRISTÁN, F.: Paseos en Londres. Lima : Biblioteca Nacional del Perú, 1972 s. 52.
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spôsobom odstránenia jej chudoby, nevzdelanosti a biedy. Robotníci musia byť najskôr jednotní, 
aby sa dokázali organizovať ako trieda a prostredníctvom svojho politického reprezentanta sa 
mohli podieľať na rozhodovaní v poslaneckej snemovni. Tristán navrhuje podrobnú organizáciu 
Robotníckej jednoty s cieľom stmeliť robotníkov a robotníčky, ktorí by neskôr požadovali pre 
seba základné práva a slobody toho času priznané len buržoázii. 

Robotnícka jednota sa líši od charitatívnych organizácií, ktoré v tom čase žali úspechy v ra-
doch najchudobnejších. Ako píše, Robotnícka jednota je jednotou, nie asociáciou. Hoci oceňuje, 
že tieto spoločnosti pomáhajú svojim členom,37 prostredníctvom malých príspevkov zmierňujú 
ich utrpenie, dodáva, že zmierniť chudobu neznamená zničiť ju.38 Charitatívne spolky nemajú 
ani len zámer niečo zmeniť. Nemôžu zlepšiť materiálne postavenie robotníckej triedy. Pre prí-
klad tu Flore Tristán slúžia kresťanské charity v Írsku, ktoré disponujú obrovskými čiastkami, 
no počet chudobných napriek tomu stúpa.39 Negatívna situácia robotníkov a možnosti, ktoré sa 
im naskytajú na riešenie tejto situácie, nútia Floru Tristán k vytvoreniu spomínaného programu, 
k vytvoreniu Robotníckej jednoty. Cieľom takejto organizácie je „vytvoriť kompaktnú, nerozlu-
čiteľnú jednotu robotníckej triedy, ktorá bude disponovať značným kapitálom získaným z dobro-
voľných príspevkov každého robotníka (Tristán navrhuje 2 franky na jedného člena); získať pro-
stredníctvom tohto kapitálu reálnu moc a ňou zabrániť biede a vyhubiť zlo vo svojich koreňoch, 
dajúc deťom robotníckej triedy solídne vzdelanie, racionálnu schopnosť urobiť z nich mužov 
a ženy vzdelané, rozumné, inteligentné a spôsobilé zamestnania; nahradiť prácu takou, aká by 
mala byť: veľkorysou a dôstojnou.“40 Robotnícka jednota pritom nemusí zahŕňať len robotníkov. 
„Robotnícka trieda totiž nie je jediná, ktorá musí znášať utrpenie spôsobené privilégiami vlast-
níctva: umelci, profesori, maloobchodníci a množstvo rozličných ľudí, ktorí nevlastnia domy, 
pozemky, kapitál, fatálne trpia vlastníkmi sediacimi v parlamente, ktorí vytvárajú zákony pre 
všetkých.“41 Aby sa dostalo uznania – spoločenského i ekonomického – robotníckej triede, musí 
sa sama reprezentovať v parlamente, musí sa podieľať na politickom živote a utváraní zákonov, 
aby dokázala zabezpečiť naplnenie vlastných požiadaviek. Oblasť práva je pre Floru Tristán 
sférou sociálneho boja. Vychádza z predpokladu, že v rovine práva sú nedostatky, ktoré treba 
napraviť, aby sa situácia zmenila. 

Prvý a základný nedostatok vidí Flora Tristán v rozkoloch medzi deklarovanými právami 
a reálnym spoločenským stavom. Zo všeobecnej právnej doktríny sú vyňaté ženy a tak isto ro-
botnícka trieda. Deklarácia práv sa vydáva za všeobecnú bez toho, aby zmieňovala spoločenské 
masy, ktoré nevstupujú na pole politických debát. O právach žien a robotníckej triedy sa ne-
diskutuje, akoby nejestvovali. Všeobecná deklarácia sa tvári, akoby sa vzťahovala na všetkých 

37 Tristán sa osobne poznala s Agricolom Perdiguierom, vedúcim predstaviteľom tzv. compagnonnage – typom charitatív-
nej organizácie.

38 TRISTÁN, F.: La Unión Obrera. In: MARCO, Y.: Feminismo y utopía. Barcelona : Editorial fontanara, 1977, s. 83.
39 Tamže, s. 85.
40 Tamže, s. 86.
41 Tamže, s. 87.
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bez rozdielu, no prístup k týmto právam je podmienený rodom a vlastníctvom zmieňovaných 
statkov. Deklarovaná rovnosť je len oficiálnou maskou, pod ktorou sa skrývajú obrovské spolo-
čenské rozdiely a zločiny vykorisťovania, násilia a tyranie privilegovaných. Trhlinu nachádza 
Tristán v základných právach, keď deklarácia práv garantuje právo na rovnosť, slobodu, bez-
pečnosť a vlastníctvo. Okrem toho, že sa tieto práva týkajú len mužov, problematický je aj ďalší 
rozmer. Právo na vlastníctvo je definované ako vlastníctvo zeme, domov a kapitálu. Čo však 
s občanom, ktorý nič zo zmieňovaných statkov nevlastní? Nehovoriac o ženách, ktoré sú „vlast-
nené“ mužmi. Samotné právo na život zakotvené v deklarácii z roku 1791 a neskôr z roku 1830 
je nezmyselné, pokiaľ nezohľadní právo na prácu. „Pre chudobného robotníka, ktorý nevlastní 
ani zem, domy či kapitál, ani nič viac ako jeho ruky, ľudské a občianske práva nemajú žiaden 
zmysel (ba čo viac v tomto prípade sa stávajú len trpkým výsmechom), ak sa predtým neroz-
pozná právo na život; a pre robotníka je právo na život právom na prácu, jediné, čo mu môže 
dať možnosť jesť, a teda žiť.“42 Práca je vlastníctvom robotníka, jediná vec, ktorú môže mať, sú 
jeho ruky, v nich spočíva jeho jediné bohatstvo. Pritom Flora Tristán identifikuje rozdiel me-
dzi duchovnou a manuálnou prácou. Veľmi kriticky vníma spoločenskú dehonestáciu manuálne 
pracujúcich. „Manuálna práca je v spoločnosti znevážená. Ten, kto pracuje svojimi rukami, je 
považovaný za hrubého, pracovať manuálne je hanbou.“43 Tristán, polemizujúc s Louisom Blan-
com a Prosperom Enfantinom, požaduje rehabilitáciu manuálnej práce, pričom „samotná táto 
rehabilitácia v sebe obsahuje radikálnu premenu spoločnosti“.44 Cieľom Robotníckej jednoty je 
dosiahnuť včlenenie práva na prácu do Deklarácie základných práv človeka a občana a následne 
vytvoriť organizáciu práce. 

Prínosné je, že Flora Tristán, hoci vychádza z reálií Francúzska, požaduje medzinárodnú 
mobilizáciu robotníkov a robotníčok. Všeobecná únia robotníkov a robotníčok by mala byť roz-
delená do jednotlivých kancelárií, ktoré by fungovali v jednej krajine. Jednotná únia vyprofiluje 
robotnícku triedu. V praxi to znamená, že vybuduje viaceré budovy, tzv. paláce Robotníckej 
jednoty, rovnomerne rozmiestnené po danej krajine. V nich sa budú vzdelávať deti oboch po-
hlaví od 6 do 12 rokov, útočisko tu nájdu poranení, zmrzačení a starí robotníci a robotníčky. Ro-
botnícka jednota predpokladá cezhraničnú spoluprácu, medzinárodne rozvetvenú organizáciu, 
ktorej cieľom je pozdvihnúť robotnícku triedu, vzdelávať, pomáhať a bojovať – v intenciách 
Tristáninho uvažovania – za práva robotníckej triedy a žien, ktoré spolu neodmysliteľne súvisia. 
Robotnícka jednota nie je organizácia naviazaná na národnosť, ako píše, „nemá sa robiť žiaden 
rozdiel medzi národnými robotníkmi a robotníkmi a robotníčkami z cudziny. Nezáleží na tom, 
z ktorej krajiny robotníci a robotníčky pochádzajú. Zisky Robotníckej jednoty a prístup k nim je 
absolútne rovnaký ako pre Francúzov.“45

42 Tamže, s. 91.
43 Tamže, s. 98.
44 Tamže.
45 Tamže, s. 137.
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Idey a ciele svojho programu zhŕňa Flora Tristán napokon v niekoľkých bodoch: 1. Vytvo-
riť Robotnícku jednotu prostredníctvom jednotnej, pevnej a nerozlučnej únie; 2. Reprezentovať 
triedu robotníkov pred národom „obrancom“ (poslancom) voleným a plateným Robotníckou 
jednotou, aby sa mohlo uznať, že táto trieda má právo existencie, a aby ju ostatné triedy akcepto-
vali; 3. V mene práv vystupovať proti uzurpáciám a privilégiám; 4. Rozpoznať legitimitu vlast-
níctva rúk; 5. Rozpoznať legitimitu práva na prácu všetkých; 6. Preskúmať možnosť organizovať 
prácu v súčasnom spoločenskom štáte; 7. Vybudovať v každej časti krajiny paláce Robotníckej 
jednoty, kde sa budú vzdelávať deti robotníckej triedy – intelektuálne i profesionálne a v ktorých 
budú prijatí ranení a ranené v práci, zmrzačení a zmrzačené a starí a staré; 8. Rozpoznať akútnu 
potrebu dať ženám ľudu morálne, intelektuálne a profesionálne vzdelanie. Tieto ženy sa stanú 
moralizujúcimi agentkami mužov ľudu; 9. Rozpoznať, v princípe, rovnosť práv muža a ženy ako 
jediný prostriedok konštitúcie ľudskej jednoty.46 

V diele Flory Tristán nachádzame viaceré prvky utopického ponímania spoločnosti. Vše-
obecne je považovaná za utopickú socialistku. Socializmus sám vystupuje ako utopický ideál, 
ktorý by mal byť dosiahnuteľný v rámci daných spoločensko-ekonomických vzťahov. Tristán 
neuvažuje o zrušení kapitalizmu. Hoci identifikuje vykorisťovanie kapitalistickou triedou, bur-
žoáziu považuje za zdroj utrpenia robotníkov a robotníčok a kriticky hodnotí uzurpovanie si pri-
vilégií vlastníkmi a ich dominantné mocenské postavenie, nesnaží sa zrušiť, zničiť ich privilégiá. 
V jej diele je prítomný osvietenský duch – neotrasiteľná viera v postupné zdokonaľovanie ľud-
stva, ktoré symbolizuje emancipácia robotníctva a žien. V tomto smere nenavrhuje ani neapeluje 
na získanie moci proletariátom, nevyzýva k ozbrojenému povstaniu, ale verí, že buržoázia, ak 
sa ju raz podarí presvedčiť, sa sama bude podieľať na pokojnom pretváraní ľudstva na ceste 
k všeobecnému pokroku. Rovnako apel na vzdelanie a viera vo vzdelávanie más je príznačná 
pre ostatných utopických socialistov, s ktorými sa Flora Tristán osobne poznala, stretávala, dis-
kutovala s nimi, a tak sa ich názory nevyhnutne ovplyvňovali. Paradoxné je, že hoci Tristán vie, 
že „aristokracia, ktorá vládne, nechce, aby sa robotnícka jednota sformovala do kompaktnej, 
pevnej a nerozpustnej jednoty,“47 vníma, že je sama pri prezentácii svojho programu sledovaná 
políciou a považovaná za buričku, zotrváva na reformných stanoviskách. Vyzýva na politickú re-
prezentáciu a presviedčanie buržoázie. Je však možné viesť dialóg s režimom, ktorý robotníkov 
mučil a vraždil po ich pokusoch o dosiahnutie dôstojných podmienok na život v Lyone a Paríži 
v tridsiatych rokoch 19. storočia? Je možné diskutovať s tými, ktorí vopred odmietajú sociálny 
status druhej strany, o ktorých sama Tristán vie, že profitujú a jestvujú len na základe potláčania 
robotníkov a žien? Tieto otázky sa nevynárajú len v súvislosti s reflexiou diela Flory Tristán, ale 
stávajú sa premostením jej odkazu do súčasnosti. 

46 Tamže, s. 167.
47 Tamže, s. 107.
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Flora Tristán v súčasných perspektívach

Po svojej smrti upadla Flora Tristán, rovnako ako mnohé ďalšie ženy, ktoré sa verejne anga-
žovali, do zabudnutia. Záujem o jej osobnosť a dielo začal rásť až s popularizáciou výtvarného 
diela Paula Gauguina, syna jej dcéry Aline. Na scénu sa odrazu dostala „zvláštna žena“, ako ju 
nazval Paul Gauguin, ktorý si ju uchoval v pamäti z rozprávania svojej matky.48 Ďalší neob-
vyklý príbeh dobrodružnej neprispôsobivej ženy, ktorá však púta spoločenskú pozornosť skôr 
výnimočnosťou svojho osudu, než hodnotou svojho diela. Popri dobre známych utopických so-
cialistoch ako Saint-Simon, Fourier alebo Owen je Tristán neznámou veličinou dejín sociálneho 
a politického myslenia. I tu sa tak vynára feministická obžaloba patriarchálnych spoločenských 
vzťahov, ktoré dodnes prestupujú všetkými oblasťami spoločnosti. 

Hoci Flora Tristán najmä z hľadiska svojej rodovej príslušnosti zostala v dejinách na okraji 
vedľa mužských súčasníkov, bola jednou z prvých, kto zaviedol pojem „triedy“ ako nástroja 
teoretickej analýzy a kto vo svojich knihách, v ktorých sa prelínala spoločenská kritika so vše-
obecnejšími filozofickými úvahami, cestopisnými reportážami a s autobiografickými prvkami, 
posunul utopický socializmus k vedeckému socializmu a načrtol tak aj teoretické základy socia-
listického hnutia.49 U Flory Tristán nachádzame významné spojenie kritiky spoločnosti z hľadis-
ka triedy a rodu. Pritom táto kritika nie je od seba oddelená, ale vzájomne podmienená, čo otvára 
cestu novej optike ponímania spoločensko-ekonomickej reality a postavenia ženy v nej. 

Flora Tristán je prvou socialistickou mysliteľkou, ktorá rozvíja ideu, podľa ktorej by sa mali 
robotníci sami pričiniť o presadenie svojich záujmov. Cieľom Robotníckej jednoty je prispieť 
k formovaniu triedneho vedomia proletariátu. Trieda pre Floru Tristán nie je len nesúrodá masa, 
ktorú spájajú rovnaké objektívne podmienky, ale vyzýva na vytvorenie politického subjektu zjed-
noteného rovnakými záujmami. Pritom apeluje na presadzovanie týchto záujmov v otvorenom 
sociálnom boji. Jednota, ktorú požaduje, je prostriedok vytvorenia triedy „pre seba“, subjektu 
politickej reprezentácie, ktorý bude nositeľom sociálnej zmeny. O revolúcii dosiaľ neuvažuje. 
Posun vo vnímaní proletariátu badať u Tristán v porovnaní s inými utopickými socialistami. 
Proletariát v rôznych teóriách, ktoré sa zaoberajú socializmom v tých časoch, sa vyjavuje najskôr 
ako objekt a len veľmi pozvoľna vystupuje ako subjekt. Saint-Simon v dvadsiatych rokoch 19. 
storočia bol vôbec prvým, kto sa zaoberal zlepšením situácie proletariátu. Podľa neho by „celá 
spoločnosť mala pracovať pre zlepšenie morálnej a telesnej existencie najbiednejšej triedy“.50 
Táto trieda je teda vnímaná ako objekt politiky, nie jej subjekt. U vtedajších mysliteľov zasa-
dzujúcich sa za zlepšenie situácie robotníctva (Saint-Simon, Prosper Enfantin, Saint-Amand Ba-
zard) sa nenachádza záujem o separátne organizovanie robotníkov so zámerom vlastnej eman-

48 Narodil sa až po smrti Flory Tristán.
49 FARKAŠOVÁ, E.: Na ceste k „vlastnej“ izbe. Postavy/ podoby/ problémy feministickej filozofie. Bratislava : Iris, 2006, 

s. 36.
50 SAINT-SIMON, H.: Nuevo Cristianismo. Buenos Aires : Biblos, 2004, s. 67.
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cipácie. Saint-Simon definuje proletariát ako „triedu najpočetnejšiu a najbiednejšiu“. Naproti 
tomu Tristán hovorí o proletariáte ako o „triede najpočetnejšej a najužitočnejšej“.51 Chudoba 
nie je pre ňu určujúcou kvalitou, no užitočnosť priamo poukazuje na sociálnu rolu proletariátu. 
Je tu načrtnutá idea nosnej participácie proletariátu na sociálnej zmene spoločnosti. Užitočnosť 
identifikuje Tristán na úrovni spoločenskej produkcie. Proletariát je trieda najužitočnejšia, preto-
že vyrába všetky statky modernej civilizácie, pretože je tvorcom všetkého sociálneho bohatstva 
a táto vlastnosť mu ukladá úlohu viesť zvyšok kapitálom vykorisťovaných más.52 Tristán tak 
ako prvá vznáša požiadavku vytvorenia politického subjektu, ktorý by autonómne vystupoval na 
politickej scéne s cieľom presadiť vlastné požiadavky. 

Ako bolo spomínané, v myslení Flory Tristán absentuje revolúcia ako prostriedok nastolenia 
sociálnej zmeny. Nechce zvrhnúť, zrušiť vládu buržoázie, chce ju presvedčiť, „rehabilitovať 
ženy a robotníkov pred cirkvou, zákonom a spoločnosťou“.53 Na jednej strane tak uznáva nad-
vládu a vykorisťovanie utláčateľskej buržoáznej triedy, na strane druhej prijíma jej poriadok 
a v rámci neho sa usiluje ustanoviť spoločenské prvky, ktoré sú zo samotnej definície kapitaliz-
mu nemožné. Flora Tristán verí v parlamentnú reprezentáciu a právo. Právo má zaručiť dôstojný 
život proletariátu. Rodová rovnosť právne zakotvená je pre ňu predpokladom spoločenskej zme-
ny. S odstupom takmer dvoch storočí dnes môžeme povedať, že jej predpoklady sú nesprávne. 
Právo na prácu a rodová rovnosť, ktoré požadovala Tristán v roku 1843, boli zakotvené vo Vše-
obecnej deklarácii ľudských práv v roku 1948. Krajiny, ktoré ratifikovali a včlenili tieto práva 
do svojich ústav, však naďalej bezo zmeny pokračovali vo vykorisťovaní.54 V situácii medziná-
rodného imperializmu sa vykorisťovanie v miere, akej ho poznala Tristán z tovární v Anglicku, 
prenieslo do krajín tretieho sveta, kde nevymizli ani úbohé podmienky života robotníkov, ani 
detská práca a ďalšie ňou opisované patológie kapitalizmu. Rovnako tak ani právne zakotvená 
rodová rovnosť nepriniesla ekonomické a spoločenské vyrovnanie mužov a žien. Ženy dodnes 
(napríklad) v Európskej únii zarábajú priemerne o 16,4 % menej ako ich mužskí kolegovia (na 
Slovensku je tento rozdiel 21,5%).55 Hoci majú ženy vo väčšine vyspelých krajín prístup k vzde-
laniu, nielenže sa nevyrovnajú platovo svojim mužským kolegom, čelia naďalej násiliu, spolo-
čenskému ponižovaniu a znevažovaniu v širokom spektre spoločenských oblastí. Vzdelanie ani 
právo neodstránilo domáce násilie, alkoholizmus ani prostitúciu. Tu sa naskytajú otázky, ktoré 
dodnes vyvoláva Tristánino dielo. 

V prvom rade možno jej odkaz problematizovať v súvislosti so súčasným diskurzom o spo-
ločenskej zmene. Tristán, ako bolo spomínané, volí reformný prístup. Vedecký socializmus, 

51 TRISTÁN, F.: La Unión Obrera. In: MARCO, Y.: Feminismo y utopía. Barcelona : Editorial fontanara, s. 81.
52 DÍAZ, H.: Flora Tristán: su papel en la constitución del socialismo y de la clase obrera francesa. In: Archivos de historia 

del movimiento obrero y la izquierda, No. 1, Buenos Aires : UBA 2012, s. 170.
53 TRISTÁN, F.: La Unión Obrera. In: MARCO, Y.: Feminismo y utopía. Barcelona : Editorial fontanara, s. 97.
54 Na ilustráciu možno spomenúť, že ako prvé ratifikovali Všeobecnú deklaráciu ľudských práv USA.
55 Tackling the Gender Pay Gap in the European Union. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2014, 

s. 12, 13. 
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ktorý na základe ohraničenia svojho života nemohla vnímať, odhalil podstatu spoločensko-eko-
nomických vzťahov buržoáznej spoločnosti, zakladajúcej sa na súkromnom vlastníctve výrob-
ných prostriedkov. Na základe tohto poznania následne rozpoznal sociálnu zmenu ukotvenú 
v rovine revolučného sociálneho boja, ktorý nastolí novú socialistickú spoločnosť. Ústredným 
bodom jej programu je zrušenie súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov, ktoré zakladá 
kapitalistické spoločensko-ekonomické vzťahy a ktoré teda v rámci nich nie je zlučiteľné so 
žiadnou reformou. Vracať sa k diskusiám o sociálnej zmene má zmysel v súvislosti so súčasnou 
rovnako neblahou situáciou, v ktorej sa ľudstvo ocitá. Vykorisťovanie, nezamestnanosť, pre-
pracovanosť obyvateľstva, vzrastajúca negramotnosť, bieda, znečistenie životného prostredia, 
sociálna polarizácia v globálnom meradle alebo vzrastajúce vojnové konflikty nás vrhajú späť 
k úvahám o triednom boji, o revolúcii, k úvahám o relevancii revolučnej socialistickej zmeny. 
Na poli sociálnopolitických filozofických diskusií tak ako v minulom storočí i dnes zaznievajú 
reformistické hlasy volajúce po zákonných úpravách. Na pultoch kníhkupectiev dnes často na-
trafíme na autorov, ktorí sa vracajú späť k spoločenským utópiám, fantazírujú o alternatívnych 
usporiadaniach spoločnosti alebo rojčia nad neprekonateľnosťou tzv. globálneho kapitalizmu. Je 
však možné vrátiť sa v čase? Parlamentná reprezentácia, ktorú navrhovala Tristán alebo Owenov 
akcent na vzdelávanie nepriniesli predsa očakávané výsledky. Možno zmiernili utrpenie robot-
níckych más, no neodstránili ho. A tak ako bola Tristán kritická k charitatívnym organizáciám, 
ktoré v jej dobách pomáhali, no vo vzťahu k zmene situácie boli impotentné, je potrebné byť 
dnes kritický k Tristán a k utopickým socialistom v historickom kontexte. Nie preto, že by sme 
zaznávali ich význam v dejinách a prínos ich myslenia, ale preto, že neskoršie dejiny potvrdzujú 
omyly, ktorým sa nevyvarovali. Neskoršia teória a vývin udalostí vyvrhol na scénu nevyhnut-
nosť triedneho boja, nie parlamentného, ale revolučného. V našich časoch sme však svedkami 
agónie revolúcie. Socialistická revolúcia sa po víťazstve západného kapitálu v studenej vojne 
stala zatrateniahodným pojmom. Zavše sa interpretuje vo vzťahu k minulosti, vo vzťahu k sú-
časnosti vystupuje ako nehumánny totalitárny ideál hodný zatratenia. Tristánin prístup je v mno-
hom progresívny (jednotná organizácia proletariátu, vzájomne podmienená rodová a robotnícka 
emancipácia), no v mnohom je symptomatický pre obdobie svojho vzniku a z hľadiska súčasnej 
perspektívy regresívny (parlamentná reprezentácia, reformy). 

Druhá rovina aktualizácie Tristáninho diela nadväzuje na už spomínané spoločenské aspek-
ty. Flora Tristán azda ako prvá poukázala na súvzťažnosť riešenia rodových a spoločensko-eko-
nomických problémov. V nových politických pomeroch sa snažila, podobne ako ďalšie femi-
nistické mysliteľky, o emancipáciu ženy v rámci daných spoločensko-ekonomických vzťahov. 
Ich sociálny boj bol akiste významný. Vďaka dosiahnutiu volebného práva pre ženy, problema-
tizáciou patriarchálnych vzťahov a kategórie rodu sa vynoril rad otázok a diskusií, ktoré mali 
dosah na reálne podmienky životov žien. Avšak i tu, rovnako ako v rovine emancipácie robotní-
kov, nejde o zrušenie podradného postavenia ženy v spoločnosti (na úrovni kultúrnej, politickej 
a ekonomickej), ale len o zmiernenie situácie žien. 
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Postavením ženy v spoločnosti sa zaoberali viacerí autori. Z hľadiska perspektívy, ktorú 
načrtla aj Flora Tristán, poukázal na korene poddanstva žien Friedrich Engels v práci z roku 
1884 O pôvode rodiny, súkromného vlastníctva a štátu. Engesl tvrdí, že privlastnenie ženy mu-
žom vznikalo súbežne so vznikom súkromného vlastníctva. „Prvý triedny protiklad, ktorý sa 
objavuje v dejinách, sa zhoduje s vývojom antagonizmu medzi mužom a ženou v monogamnom 
manželstve a prvý triedny útlak s útlakom ženského pohlavia mužským. Monogamné manželstvo 
bolo veľkým historickým pokrokom, ale zároveň otvára popri otroctve a súkromnom bohatstve 
až dodnes trvajúcu epochu, v ktorej každý krok vpred je zároveň do určitej miery krokom späť, 
v ktorej blaho a rozvoj jedných sa uskutočňuje utrpením a potláčaním druhých. Monogamné 
manželstvo je bunka civilizovanej spoločnosti, na ktorej už môžeme skúmať povahu protikladov 
a protirečení, ktoré sa v tejto spoločnosti plne rozvíjajú.“56 

Socialistická spoločnosť, ktorá predpokladá zrušenie súkromnovlastníckych vzťahov, záro-
veň oslobodzuje ženu z podradného a závislého postavenia. Perspektívu postavenia ženy v ka-
pitalizme a socializme v marxistickej línii uvažovania rozpracoval August Bebel v práci Žena 
a socializmus. Ako píše, „rukolapná nerovnoprávnosť žien oproti mužom vyvolala medzi vy-
spelejšími ženami požiadavku získať politické práva, aby mohli prostredníctvom zákonodarstva 
pôsobiť za svoje zrovnoprávnenie. Je to tá istá myšlienka, ktorá viedla aj robotnícku triedu, 
keď zameriavala svoju agitáciu na dobytie politickej moci. Čo je správne pre robotnícku triedu, 
nemôže byť nesprávne pre ženy. Súc utláčané, bezprávne a v nejednom ohľade ukrátené, majú 
nielen právo, ale aj povinnosť brániť sa a použiť každý prostriedok, ktorý uznávajú za vhod-
ný, na dobytie nezávislého postavenia.“57 Získanie politických práv, najmä volebného práva, sa 
stalo ústrednou požiadavkou žien v nasledujúcich desaťročiach. V najvyspelejších kapitalistic-
kých krajinách získali ženy volebné práva po dlhotrvajúcich sociálnych bojoch, po opakovanom 
mučení, väznení a stíhaní predstaviteliek ženských hnutí až v 20. storočí. Na ilustráciu možno 
uviesť, že v  kapitalistických krajinách, ktoré sú všeobecne považované za najpokrokovejšie, 
ako USA, získali ženy volebné práva v roku 1920, vo Francúzsku v roku 1945, vo Švajčiarsku 
v roku 1971, v Lichtenštajnsku dokonca až v roku 1984. Volebné právo bolo významným kro-
kom na ceste k zrovnoprávneniu žien, no zďaleka neznamenalo ich spoločenské uznanie a eko-
nomickú nezávislosť. 

Na druhej strane práve v spomínanej situácii, v časoch krutých represií voči ženám sna-
žiacim sa dosiahnuť aspoň formálnu participáciu na verejnom živote v Anglicku, Francúzsku 
a USA, vystupujú do popredia udalosti v Rusku. Pokým buržoázna spoločnosť neuznávala rov-
nocenné postavenie ženy v spoločnosti, v socialistickej revolúcii sa vyformovali pokrokové sta-
noviská, ktoré sa od roku 1917 postupne zavádzali do praxe. Pokým v cárskom Rusku bolo 

56 ENGELS, F.: O pôvode rodiny, súkromného vlastníctva a štátu. In: MARX, K., ENGELS, F.: Vybrané spisy, zv. 5, Bra-
tislava : Pravda 1978, s. 68.

57 BEBEL, A.: Žena a socializmus. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1956, s. 305
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postavenie ženy porovnateľné s postavením otroka,58 udalosti nasledujúce okamžite po Veľkej 
októbrovej socialistickej revolúcii radikálne menia jej postavenie v spoločnosti. Krátko po usta-
novení socializmu sa prijala séria opatrení, ktoré mali odstrániť tradičnú rodinu a v nej zakore-
nenú patriarchálnu autoritu. Nový rodinný zákon umožnil jednoduchý prístup k rozvodu, zrušil 
povinnosť žien prevziať meno po manželovi, anulovalo sa postavenie muža ako hlavy rodiny, 
schválila sa rovnosť medzi oboma manželmi, eliminoval sa rozdiel medzi legitímnymi a nelegi-
tímnymi deťmi, zrušila sa povinnosť nasledovať manžela alebo manželku v prípade zmeny byd-
liska. Opatrenia, ktoré povýšili postavenie ženy, súviseli s obmedzením moci cirkvi podieľajúcej 
sa dovtedy na štátnych záležitostiach upravujúcich manželské vzťahy. Neskorší rodinný zákon 
z roku 1927 ešte zjednodušil rozvodové konanie, uložil manželom v prípade rozvodu povinnosť 
platiť alimenty manželke po obdobie najmenej dvanástich mesiacov v prípade nezamestnanos-
ti alebo neschopnosti pracovať. Rovnoprávne postavenie ženy umocnil aj zákon z roku 1920, 
ktorý legalizoval potraty. Sovietsky zväz sa tak stal prvou krajinou, kde bolo možné bezplatne 
a legálne absolvovať potrat. Prácu žien ovplyvnil dekrét o zabezpečení zdravotnej starostlivosti 
z decembra roku 1917. Inicioval sériu opatrení na sociálne zvýhodnenie pracujúcich žien. Bolo 
rozpoznané právo na materské obdobie trvajúce šestnásť mesiacov (súhrnne v období pred a po 
pôrode), stanovilo sa právo vykonávať jednoduchšie práce v období tehotenstva a bol prijatý 
zákaz prepustiť z pracovného pomeru tehotnú ženu. Aby sa zrušilo vnímanie ženy výlučne skrz 
jej reprodukčnú schopnosť a odstránil sa na základe takéhoto vnímania tradičný vzor spoločnosti, 
kde žena vykonávala domáce práce a nemala prístup k verejnému životu, bola vytvorená sieť 
predškolských zariadení, kde pracujúce ženy-matky mohli do opatery zveriť svoje deti. Rovnako 
začali fungovať veľkokapacitné stravovacie zariadenia. Emancipácia ženy sa stala integrálnou 
súčasťou socialistického politického boja.59, 60 

Myšlienky načrtnuté Florou Tristán, že emancipácia robotníckej triedy súvisí s emancipá-
ciou ženy, bola rozvíjaná aj v iných európskych krajinách Klárou Zetkinovou, Rózou Luxembur-
govou, ďalšími socialistickými mysliteľkami a političkami, ako aj niektorými autorkami v rámci 
druhej vlny feminizmu, ktoré sa hlásili k marxistickému a socialistickému feminizmu (Margaret 
Benston, Silvia Federici). Súvislosť medzi socialistickým sociálnym bojom a rodovou emanci-

58 Manželský zákon rozpoznávajúc muža za hlavu rodiny ukladal žene poslušnosť voči manželovi. Žena nemohla bez 
súhlasu manžela vykonávať zárobkovú činnosť, nemohol jej byť bez súhlasu manžela vystavený pas a musela pobývať 
vždy v mieste svojho manžela. Bolo veľmi zložité a veľmi drahé dosiahnuť rozvod. Súhlas k rozvodu sa viazal na cirkev 
a vďaka finančnej náročnosti bol pre chudobné ženy nedostupným. Domáce násilie bolo zvykom, čo sa prejavilo aj 
v ruskom tradičnom obyčaji, keď otec nevesty darúva svojmu nastávajúcemu zaťovi bič, aby ho v prípade potreby pou-
žil. Ženy pracovali s mužmi na poli, okrem toho sa starali o domácnosť, opatrovali deti a chorých. V mestách pracovali 
v rovnakom časovom rozsahu ako muži, no pritom za menej ako polovicu mzdy a bez nároku na akúkoľvek sociálnu 
ochranu počas tehotenstva. Následkom týchto podmienok bola vysoká ženská a detská úmrtnosť. In: ARRUZA, C.: Las 
sin parte. Matrimonios y divorcios entre feminismo y marxismo. Crítica y alternativa, 2010, s. 45.

59 ARRUZA, C.: Las sin parte. Matrimonios y divorcios entre feminismo y marxismo. Crítica y alternativa, 2010, s. 45.
60 Podobný prístup, ako sa s emancipáciou ženy vysporiadali boľševici, badať aj neskôr v etablovaní kubánskej revolúcie 

v roku 1959. (LÓPEZ CABRALES, M. M.: La mujer revolucionaria antes de la Revolución cubana: logros y vicisitudes. 
In: www.cvc.cervantes.es (náhľad 23. mája 2017).
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páciou sa javí ako nanajvýš aktuálna v súčasných časoch, keď sledujeme „dominanciu mainstre-
amovej formy liberálneho feminizmu, ktorý sa zameriava na heslá ako ,prerazenie skleneného 
stropu´ či ,zapojenie žien do...´. V skutočnosti to však znamená to isté ako priviesť k pozíciám 
moci a výsad úzku skupinu relatívne privilegovaných žien strednej alebo vyššej triedy. Cieľom 
je, aby sa na korporátnom (a občas aj armádnom) rebríčku vyšplhali čo najvyššie.“61 Predsta-
viteľky a stúpenkyne liberálneho feminizmu sa v tejto perspektíve nesnažia o zrušenie vzťahov 
vykorisťovania (žien a robotníkov), ale prijímajú systém privilégií, keď sa v ňom ony samy sna-
žia presadiť na úkor vykorisťovaných. Jedným z dôsledkov a príkladov tohto vykorisťovania sú 
v súčasnosti problematizované tzv. „globálne reťazce starostlivosti“. Ženy, prijímajúc buržoázne 
patriarchálne spoločenské usporiadanie, snažiace sa v ňom bez ohľadu na rodovú príslušnosť 
presadiť (nakoľko to dovoľuje formálne zrovnoprávnenie), sú tak nútené svoju stále pretrvá-
vajúcu zodpovednosť za domácnosť a starostlivosť o deti zveriť do rúk iných žien. Tieto úlohy 
pripadajú v zmysle ekonomickej efektivity kapitalistickej logiky na plecia tých najchudobnej-
ších žien z vidieka alebo imigrantiek z krajín tretieho sveta. Povedané slovami Arlie Russell 
Hochchild, „porovnanie s odčerpávaním zdrojov z tretieho sveta nás vedie späť k imperializmu 
v jeho najzákladnejšej podobe: ťažba zlata, vývoz slonoviny a kaučuku z Juhu na Sever v 19. sto-
ročí. Otvorene nátlakový, mužský imperializmus, ktorý zotrváva dodnes, mal vždy svoju paralelu 
v nenápadnom imperializme, v ktorom hrali ústrednú úlohu ženy. (...) Imperializmus 19. storočia 
bol fyzicky brutálnejší než ten dnešný, ale bol tiež omnoho zrejmejší. Dnes Sever neodčerpáva 
lásku z Juhu násilím. Neexistujú už koloniálni správcovia, okupačné armády alebo lode dováža-
júce zbrane do kolónií. Namiesto toho sme svedkami neškodných scén. Keď ženy z tretieho sveta 
tlačia kočíky v prvom svete.“62 Rozvíjanie rodovej emancipácie v rámci buržoáznych vzťahov 
tak ekvivalentne ako pertraktovanie reformného prístupu namiesto revolučného presadenia soci-
álnej zmeny naráža na svoje limity. Zákonné úpravy v prospech ženských práv, ani ich získanie 
v rámci buržoáznych vzťahov neznamenajú zrušenie rodovej diskriminácie. Tak isto ako reform-
né úpravy v rámci buržoáznych tzv. demokratických republík neznamenajú zrušenie vykorisťo-
vania väčšiny obyvateľstva. Aj dnes, tak ako v časoch Flory Tristán, je teda aktuálne uvažovanie 
a konanie v zmysle súvzťažnosti socialistických a rodových požiadaviek. 

Flora Tristán problematizovala život ženy, robotníka a robotníčky vo svojich cestopisoch 
a spoločenských spisoch, z nich najvýznamnejšie miesto zaujíma Robotnícka jednota. Po jej 
smrti zostala v pamäti robotníckeho hnutia. Dokonca v Paríži vznikol časopis L´Unión, ktorý 
rozvíjal myšlienku jednotnej robotníckej triedy. V Lyone, Marseille a Toulousse sa vytvorili malé 
skupiny Tristániných nasledovateľov, z nich najvernejšou bola Pauline Roland, ktorá neskôr 
v revolúcii 1848 organizovala a viedla syndikát učiteľov a učiteliek. Jej dielo bolo všeobecne 

61 FRASER, N.: Je možná rodová spravodlivosť v kapitalizme? (rozhovor s Nancy Fraser) In: Glosolália. Rodovo oriento-
vaný časopis. č. 1/ 2016, s. 66. 

62 HOCHCHILD, R. A.: Láska a zlato. Globální řetězce péče. In: HRUBEC, M. a kol. Sociální kritika v éře globalizace. 
Odstraňování sociálně-ekonomických nerovností a konfliktu. Praha : FILOSOFIA ΦІΛΟΣΟΦΙΑ 2008, s. 122.
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známe a niektoré jeho črty rozvinuli i Marx a Engels (internacionalizmus, mobilizáciu robotní-
kov, emancipáciu ženy v socialistickej spoločnosti). Hoci sa s Karlom Marxom ani Friedrichom 
Engelsom osobne nepoznala, jej spisy tvorili časť Marxovej knižnice a Engels ju v spoločnom 
diele s Marxom Svätá rodina, v kapitole IV. O diskusii s Edgarom Bauerom, spomína, keď sa 
kriticky stavia k jej predpokladu, že emancipácia robotníckej triedy alebo emancipácia ženy vy-
tvoria novú spoločnosť. Na vytvorenie socializmu nestačí získať práva, vydobyť si nezávislosť 
a lepšie podmienky. Nevyhnutná je revolúcia. Až v revolučnom boji sa z triedy o sebe, ktorú 
spájajú objektívne podmienky, utvorí trieda pre seba, ktorá bude základom nových spoločensko-
-ekonomických vzťahov. 

Vracať sa dnes k utopickému socializmu v zmysle jeho dogmatickej aplikácie na terajšie 
vzťahy je akiste spiatočnícke. Avšak vracať sa k pôvodu niektorých myšlienok vo vývoji socia-
listického hnutia, k samotnému mysleniu Flory Tristán, môže byť prínosné vo viacerých rovi-
nách: ukazuje nám spoločensky hodnotné a z hľadiska vývoja sociálneho a politického myslenia 
v Európe dôležité dielo ženy robotníčky, ktorá v patriarchálnych vzťahoch svojou činnosťou pre-
konávala spoločenské bariéry a výraznou mierou prispela k formovaniu socialistického hnutia; 
nanovo v súčasných podmienkach otvára živú tému súvzťažnosti socializmu a rodovej emanci-
pácie, v neposlednom rade nám odhaľuje, že požiadavky, ktoré vznášala Tristán a jej súčasníci, 
po ich zavedení do praxe neznamenali kvalitatívnu zmenu spoločnosti, a tým nás znova vrhá 
k revolučnej podstate socialistického boja. V ňom aj vďaka Tristán si je nutné uvedomiť, že niet 
socializmu bez emancipácie žien, tak ako niet emancipácie žien bez socializmu. 
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