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RECENSION

Den ambivalenta 
Emma Goldman

Clare Hemmings, Considering Emma Goldman:
feminist political ambivalence and the imaginative
archive. Durham: Duke University Press, 2018, 304
sidor. 

Att läsa Clare Hemmings bok om den rysk-ame-
rikanska anarkisten Emma Goldman (1869–1940)
får mig att tänka på den enorma
mängd forskning som ägnats
framträdande historiska perso-
ner. Den som i dag önskar
skriva om en person som Gold-
man har att förhålla sig till en
närmast oöverskådlig mängd
studier. En stor del av dessa är
dessutom av hög kvalitet vilket
gör dem svåra att bortse ifrån.
Detta tillstånd har gett upphov
till en förskjutning där under-
sökningar av forskningsläget
många gånger hamnar i förgrun-
den framför den historiska per-
sonens egen verksamhet. 
Det är därför inte helt korrekt

att säga att Hemmings bok i första hand handlar
om Goldman eller om amerikansk anarkism runt
sekelskiftet 1900. Vad som snarare är föremålet för
studien är andra forskares uttolkningar av Gold-
mans liv och leverne: Varför har Goldman omhul-
dats som en feministisk pionjär när hon själv
motsatte sig begreppet, tog avstånd från första
vågens kvinnorörelse och kampen för rösträtt?
Varför har hon i efterhand kritiserats för att inte
lyfta in förtrycket av afroamerikaner i sitt poli-
tiska tänkande? Hemmings menar att sättet som
Goldman framställts på säger något om vem fors-
karna velat att hon ska vara snarare än vem hon
faktiskt var.

Hemmings har två huvudsakliga syften med
sin bok. För det första vill hon studera Goldman
utan att städa bort vad som inte passar in i den
etablerade bilden, hon vill visa på den privata och
professionella ambivalens som kännetecknade
Goldman. Detta kräver en djupdykning i efter-
lämnade brev, föreläsningsmanuskript och publi-

cerade artiklar och böcker. För
det andra vill hon kritiskt disku-
tera varför det tenderar att upp-
stå kanoniserade berättelser om
framträdande historiska perso-
ner över huvud taget. Detta görs
genom det metodologiska ram-
verk som presenteras och prak-
tiseras i studien. Ramverket in-
nebär en kontrastering mellan
fyra »arkiv»: personarkiv, tidi-
gare forskning, teoretiska per-
spektiv och nutidens begär efter
en viss typ av historia.
På papperet innebär Hem-

mings historieteoretiska idéer få
nyheter för professionella histo-

riker. Vad hon de facto säger är att historia skrivs
i ett spänningsfält mellan dåtid och nutid, mellan
lämningar, tidigare forskning, teoretiska perspek-
tiv och forskarens samtida situering. Få historiker
skulle opponera sig mot en sådan beskrivning.
Vad som får sägas vara nytt är i stället hennes
mod att omsätta dessa historieteoretiska insikter
i praktiken. Det hela får relativt dramatiska följ-
der, ytterst liten del av studien ägnas åt att skriva
historia i traditionell bemärkelse. Det är inte
Goldman som person eller det sätt på vilket hen-
nes idéer var uttryck för den tid hon levde i som
står i centrum. Snarare plockas aspekter av Gold-
mans tänkande ut för att diskutera samhälleliga



problem som Hemmings fortfarande anser vara
olösta. 
Goldman var skeptisk till den första vågens

kvinnorörelse som hon menade ägnade sig åt en
rättighetskamp som ur anarkistisk synvinkel var
fruktlös. Varför ska kvinnor kämpa för rättigheter
som innebär liten påverkan på maktordningar
kopplade till stat och kapitalism? Vad
ska kvinnor med rösträtt till i ett
orättfärdigt system? Goldman såg
kampen för rösträtt som en
avledning från en mer sann fri-
görelse, vilket det vore om
kvinnor välte äktenskapet
som samhällsinstitution över
ända eller tog kontroll över
reproduktionen genom föd-
elsekontroll. Goldman ansåg
att kvinnor skulle kunna ut-
öva stort inflytande genom att
förvägra staten och kapitalet det
som är nödvändigt för deras mak-
tupprätthållande: att föda och uppfostra
nya soldater och arbetare.
Hemmings ger Goldman rätt så till vida att for-

mella rättigheter gjort föga för att förhindra en
fortsatt exploatering av kvinnor. Världen är fort-
farande ojämlik, och kön som strukturerande och
hierarkiserande princip existerar alltjämt. Kvin-
nor förtrycks fortfarande i och genom äktenska-
pet, samt genom det sätt som prostitution och
människohandel sanktioneras eller inte motarbe-
tas tillräckligt kraftfullt. Trots (eller på grund av)
att Goldman själv hade svårt att leva upp till idea-
let om att inte gifta sig eller att följa idén om fri
kärlek, var hon sträng mot kvinnor som hon

menade var part i målet gällande sin egen under-
ordning. Men i stället för att tolka ambivalensen
som ett tillkortakommande menar Hemmings att
Goldman genom detta satte fingret på systemets
inneboende misogyni.
Hemmings har skrivit en analytiskt skarp bok
som gör många intressanta iakttagelser kring

Goldmans tänkande, historisk teori och
dagens politiska kamper. Goldmans
anarkistiska praktik försvinner
dock i Hemmings tappning, vil-
ket säger något om vilken his-
torisk person som Hemmings
i sin tur velat skriva fram. Det
anarkistiska idégodset är
sedan länge nedsvärtat av de
mord och attentat som gen-
om historien utförts av anar-
kister. Hemmings tonar ned
»dådet» som katalysator för poli-

tisk förändring, trots att Goldman
i hög grad företrädde en sådan akti-

vism. Vad det visar är att även Hemmings
städat bort sidor av Goldman som inte passat in i
den bild hon velat förmedla. En alltför anarkistisk
version av Goldman hade förmodligen blivit nöd-
vändig att koppla till dagens terrorism, vilket är
en koppling som Hemmings inte förefaller ha
velat göra.
Bäst skriver Hemmings när hon riktar sökarlju-

set mot samtiden och sina egna fantasier och för-
hoppningar kring vem Goldman ska visa sig vara.
Det är i gestaltningen av olika historieteoretiska
spörsmål som Considering Emma Goldman är
som starkast. 
Daniel Nyström
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