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Zadaniem jakie powzieł̨a sobie Emma Goldman była dekonstrukcja pury-
tanizmu, poprzez rozebranie go na cześ̨ci pierwsze, poddanie krytyce i zo-
brazowanie nam, iż nie był on niczym innym, aniżeli konstruktem ideolo-
gicznym klas panujac̨ych, który miał służyć wyłac̨znie reprodukcji istnieja-̨
cego status quo. Naturalnie, amerykańskiej anarchistce i jednej z prekursorek
nowoczesnego feminizmu nie szło o purytanizm rozumiany jako ruch teolo-
giczny w obreb̨ie Kościoła Anglikańskiego (a nastep̨nie także szeregu innych
kościołów protestanckich), który zmierzał do oczyszczenia go z elementów
papizmu, jak i ogółem nastep̨stw reform religijnych z XVI wieku, lecz o po-
stawe ̨ światopoglad̨owo-obyczajowa,̨ która co prawda zrodziła sie ̨w obreb̨ie
tego nurtu, rozprzestrzeniała sie ̨ wraz z nim (zwłaszcza w Anglii oraz Ame-
ryce Północnej), lecz wyszła poza wspólnoty purytańskie i kościoły przez nie
tworzone, stajac̨ sie ̨ dominujac̨ym systemem moralnym w USA, wywierajac̨
również znaczac̨y wpływ na kraje, obszary oraz wspólnoty protestanckie, a
nawet i katolickie, w Europie wXIX oraz XXwieku.Można zatempowiedzieć,
iż Goldman analizowała oraz dekonstruowała ducha purytanizmu unoszac̨e-
go sie ̨ nad USA, który – jak zauważył Alexis de Tocqueville – legł u podstaw
amerykańskiego porzad̨ku społecznego. Sam zaś purytanizm rozumieć moż-
na jako systemmoralny, który propagował: surowy i wstrzemieź̨liwy tryb ży-
cia; oschłość uczuciowa;̨ potep̨ienie seksu jako źródła grzechu; a także uzna-
nie rozkoszy i przyjemności za coś szkodliwego dla ducha, a być może i dla
zdrowia.

Goldman pragneł̨a uwypuklić nam jego arbitralność; nienaturalność; cie-
mież̨ac̨a ̨ moc, bed̨ac̨a ̨ źródłem cierpienia milionów osób; korelacje ̨ puryta-
nizmu z interesami państwa oraz burżuazji; a przede wszystkim jego po-
lityczność rozumiana ̨ jako narzed̨zie legitymizujac̨e ekonomiczna,̨ społecz-
na ̨ i polityczna ̨ opresje,̨ co pozwoliło jej uznać purytanizm za ideologie ̨ klas
dominujac̨ych. W dalszej kolejności amerykańska anarchistka pragneł̨a roz-
poznać, zdemaskować oraz zilustrować to w jaki sposób ówczesny porza-̨
dek społeczno-ekonomiczny – przeto kształt którego określały interesy grup
uprzywilejowanych oraz posiadajac̨ych – był w stanie tak skutecznie ujarz-
miać ludzkość. Badała i wskazywała sposoby w jakie purytańska moralność
sie ̨rozprzestrzeniała. Sprowadziło ja ̨to do głeb̨szej analizy procesów socjali-
zacji oraz internalizacji, co – chociaż w sposób niewyartykułowany – dopro-
wadziło ja ̨do analizy problemu intersubiektywnej świadomości, czy precyzu-
jac̨ – powszechnie podzielanych ideacji, czyli po prostu zestawu idei, zbioru
myśli oraz systemu norm, które umożliwiaja ̨ reprodukowanie istniejac̨ego
ładu.

3



Owe normy, jak nie trudno sie ̨ domyślić, posiadaja ̨ ujarzmiajac̨a ̨moc. Sta-
ja ̨ sie ̨ one „umysłowym wiez̨ieniem”, determinujac̨ym sposób myślenia i po-
strzegania świata przez jednostke,̨ a także określajac̨ym jej aparat pojec̨io-
wy. W pewnym sensie, mówiac̨ jez̨ykiem psychologii, staja ̨sie ̨one systemem
odniesienia dla jednostek. W nastep̨stwie ta ujarzmiajac̨a moc normy spra-
wia, iż jednostka podporzad̨kowuje, dostosowuje sie ̨ oraz zachowuje sie ̨ tak
jak sie ̨ tego od niej oczekuje (lub jak przynajmniej sad̨zi, że sie ̨ od niej tego
oczekuje), a co za tym idzie, swa ̨ postawa ̨ legitymizuje istniejac̨y porzad̨ek,
umożliwiajac̨ jego trwanie. Ogółemmożna dostrzec, że zdaniem „Czerwonej
Emmy” imwładza jest subtelniejsza, tym jest skuteczniejsza, a jej subtelność,
a wrec̨z niewidoczność, uzależniona jest od internalizacji cześ̨ci jej mechani-
zmów, a zwłaszcza oficjalnej ideologii, przez masy. Wówczas też uznana mo-
że zostać za coś zupełnie normalnego, naturalnego – czymś o istnieniu czego
sie ̨ wrec̨z zapomina, bowiem zasadza sie ̨ ona na poziomie podświadomości.
Nie zadaje sie ̨ pytań o jej sensowność czy słuszność. Jest ona swoistym abso-
lutem, poza którym niemożliwe jest życie. Jednostki staja ̨ sie ̨ zatem nośnika-
mi owej władzy, ta zaś staje sie ̨ zależna od intersubiektywnej świadomości
poddanych.

Powyższe stanowisko, acz nie wyartykułowane wprost, posiadało daleko
idac̨e dla anarchistycznej filozofii politycznej odnoszac̨ej sie ̨ do problemu
władzy. Owszem Goldman nie odeszła od dominujac̨ego w łonie myśli anar-
chistycznej strukturalistycznego ujmowania władzy, a już tym nie podaż̨yła
tak dalece jak uczynił to G. Landauer, lecz ukazała, ta strukturawładzy posia-
da pewien relacyjny oraz dyskursywny pierwiastek. Mówiac̨ inaczej uzależ-
niona jest ona od stopnia jej internalizacji, „dobrowolnego podporzad̨kowa-
nia” oraz reprodukowania przez jednostki i społeczeństwa w życiu codzien-
nym.

Obnażajac̨ ten proces, amerykańska anarchistka ilustrowała nam jak owa
ustanowiona (czyli oficjalna) moralność określa jednostke;̨ włac̨zajac̨ w to
spektrum jej zachowanie, czyli to co wolno a czego nie wolno czynić, to co
jest dobrze widziane, a to co nie jest; przypisujac̨ każdemu określona ̨ role ̨
społeczna,̨ uzależniona ̨ od płci oraz pochodzenia klasowego, z czym wiaż̨e
sie ̨ zestaw określonych oraz pożad̨anych cech. Purytanizm regulował zatem
wszelkie aspekty życia jednostkowego oraz społecznego, w tymmiłość, seks,
role społeczne płci, postawy oraz wartości. W istocie purytańska moralność
skodyfikowała cała ̨ sieć wymogów, zasad oraz praw; określiła czym jest do-
bro, a czym zło, w nastep̨stwie czego powstała kodyfikujac̨a, ujarzmiajac̨a
oraz normalizujac̨a każda ̨ jednostke ̨ sieć.
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czym posiadało to charakter antynomiczny. Z jednej bowiem strony, przy-
mus małżeństwa, a w szczególności małżeństwa w tradycyjnym – tj. patriar-
chalnym – modelu, sprowadził role ̨ kobiety wyłac̨znie do funkcji reproduk-
cyjnej. Musiała zostać ona wypełniona za cene ̨wszystkiego – życia, zdrowia,
godności. Macierzyństwo było gloryfikowane, wznoszone ponad wszystko i
w istocie do tego została sprowadzona funkcja kobiety – miała rodzić dzie-
ci71. Zarazem jednak jej podmiotowość sprowadzona została do obiektu sek-
sualnego, niczym towaru. Równocześnie piet̨no płci sprawiała, iż jej pozycja
ekonomiczna predystynowała ja ̨do pełnienia roli najtańszej siły roboczej, w
taki sposób bed̨ac̨ poddawana jeszcze wiek̨szemu wyzyskowi na „rynku pra-
cy” aniżeli meż̨czyzna.

Prowadziło do powstania zjawiska reifikacji, rozumianego w tym konkret-
nymwypadku jako postrzeganie struktur społecznych, bed̨ac̨ych przeto two-
rem procesu historycznego, jako niezmiennych praw, zasad czy też ograni-
czeń narzuconych przez nature.̨ Mówiac̨ inaczej – ideologia purytańska trak-
towana była (i nadal jest w wielu miejscach) niczym niezmienne prawo bio-
logii, nie zaś jako twór historyczny. Doprowadziło to do redukcji jednostko-
wych aktorów do nic nieznaczac̨ych bytów, które albo uczestniczyły w po-
wielaniu całości, albo były spychane na margines historii.

71 E. Goldman, The Traffic…, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 181.
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To właśnie tej perspektywie podporzad̨kowana była jej analiza stosunków
społeczno-ekonomicznych, tradycji, religii i seksualności, a także ich
wzajemnych relacji, ukazujac̨ tym sposobem to, jak sa ̨wzajemnie powiaz̨ane
oraz jak służa ̨ reprodukowaniu i wzmacnianiu społeczno-ekonomicznego
status quo.

W efekcie wyłania nam sie ̨ biopolityczna perspektywa, która legła u pod-
staw dokonanej dekonstrukcji purytanizmu przez amerykańska ̨ filozof, któ-
ra, niczym pół wieku później Michel Foucault, ukazała „eksplozje ̨ technik
służac̨ych ujarzmieniu ciał i kontroli populacji w celu zwiek̨szenia ich uży-
teczności, wydajności i produktywności”.

Tym samymGoldman zobrazowała nam to, jak purytanizm sprawił, iż sek-
sualność ludzka została poddana ścisłej regulacji. Seksemmiano administro-
wać, zarzad̨zać czy też urzad̨zać go. Miał zostać sprowadzony wyłac̨znie do
celów reprodukcyjnych. Zamierzano wyeliminować czerpanie rozkoszy czy
zwykłej satysfakcji, co prowadziło zarazem do potep̨ienia wszelkich „jało-
wych” czynności seksualnych. Łac̨zyło sie ̨to z celowymutrzymywaniemmas
w ciemnocie oraz ignorancji, w tym także seksualnej, co sprzyjało utrwala-
niu owego porzad̨ku obyczajowego.

Uwypukla nam to zarazem strukturalne podejście Emmy Goldman, która
wskazywała, iż każda jednostka jest produktem oraz elementem danej rze-
czywistości społecznej. Nie jest w stosunku do niej czymś zewnet̨rznym oraz
autonomicznym. Nie możliwe jest zatem rozpatrywanie bytu w oderwaniu
od jego otoczenia społecznego, tym bardziej iż każdy kto wchodzi w dane
środowisko społeczne poddawany jest naciskom w kierunku transformacji.
Zaś z tej racji, iż każdy podmiot jest produktem ustanowionego społeczeń-
stwa, jego postrzeganie rzeczywistości – w tym siebie i swego środowiska –
determinowane jest przez owe środowisko.

Oficjalna kultura i moralność jako narzed̨zie
panowania klasowego – rola i znaczenie
purytanizmu
To codotychczas zostało powiedziane to fakt, iż oficjalnamoralność, czyli pu-
rytanizm, stanowił nic innego jak ideologie ̨ (bad̨ź jej cześ̨ć) klas panujac̨ych,
która posiadała wszechsiłe ̨ regulujac̨ wszelkie relacje społeczne, w tym rów-
nież relacje pomied̨zy płciami oraz seksualne, stajac̨ sie ̨ tym samym jednym
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z najbardziej istotnych elementów istniejac̨ej tyranii, bo pozwalajac̨ym na
nieustanna ̨reprodukcje ̨status quo. Bed̨ac̨y ideologia ̨klas uprzywilejowanych
purytanizm, określił wszelkie definicje słuszności, prawości czy też „dobra”
oraz „zła”, włac̨zajac̨ je w służbe ̨ istniejac̨ego ładu, sprawiajac̨, że wiek̨szość
tych „norm” została zinternalizowana przez jednostki do własnej struktury
psychicznej oraz struktury społecznej, co naturalnie ułatwiało umocnienie
tyranii.

U podstaw purytańskiej moralności legła chrześcijańska pogarda wzgle-̨
demciała, postrzeganego jako źródło zła oraz grzechu. Dlategowiek̨sza cześ̨ć
nowożytnej historii, to walka Kościoła z ciałem, jako że imperatyw ten im-
plikował konieczność pokonania lub przynajmniej ujarzmienia cielesności1.
Wszakże ciało i cielesność to nie tylko atrybut fizyczności. To również my-
śli, fantazje, pragnienia, żad̨ze – one również uznane zostały za nieczyste, a
co za tym szło, za grzech. Dlatego należało sie ̨ ich wyzbyć lub je poskromić.
Nowym przykazaniem oraz obowiaz̨kiem stało sie ̨ tłumienie każdego pra-
gnienia cielesnego. Temu na przykład służyły zabiegi jez̨ykowe prowadzac̨e
do ograniczenia swobodnego obiegu jez̨yka, poprzez usuwanie i tłumienie
konkretnych słów lub/i wyrażeń. Ilustruje nam to tradycyjne wychowanie
dzieci, którym każe wyrażać sie ̨ „przyzwoicie”, co oznacza, że nie wolno im
mówić o seksie, tak jakby ten po prostu nie istniał. Teoretycznie, jak dekla-
rowała anarchistka, tego rodzaju techniki służa ̨ jego ujarzmieniu i ochronie
mitu „niewinności dziecka”, w praktyce jednak prowadza ̨ do ignorancji.

Goldmanpodtrzymywała, acz nie artykułowa tegowprost, hipoteze,̨ iż roz-
wój purytanizmu – czy mówiac̨ ogólniej, seksualnej opresji – zbieżny był
z rozwojem gospodarki kapitalistycznej. Nowa ekonomia władzy, poprzez
dyskursy, nieustannie daż̨yła do stworzenia seksualności ekonomicznie uży-
tecznej oraz politycznie zachowawczej. W praktyce oznaczało to podporzad̨-
kowanie sfery intymnej wymaganiom gospodarki kapitalistycznej; co wiaz̨a-
ło sie ̨ z ujarzmieniem seksualności; zanegowaniem działań „jałowych”, czyli
nie służac̨ych rozrodczości, zaś przynoszac̨ych rozkosz; ograniczeniem jej
wyłac̨znie do małżeńskiej sypialni; obwarowaniem cała ̨ siecia ̨ reguł oraz wy-
magań, a także poddaniem nieustannemu nadzorowi oraz presji. Wszelka
aktywność wystep̨ujac̨e przeciw lub poza owa ̨ „norme”̨ zasługiwała na pote-̨
pienie.

1 E. Goldman, TheHypocrisy of Puritanism, w: E. Goldman, Red Emma Speaks,wybrał A.K. Shul-
man, New York 1998, s. 153.
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lowanie opinia ̨publiczna ̨oraz produkowanie przyzwolenia69. Nie zaskakuje
zatem, iż Goldman porównywała współczesna ̨ jej szkołe,̨ a raczej pełniona ̨
przez nia ̨ role ̨ w reprodukowaniu istniejac̨ego porzad̨ku, do roli jaka ̨ pełni
wiez̨ienie wzgled̨em wieź̨niów oraz koszary wzgled̨em żołnierzy. Sa ̨ to bo-
wiem miejsca, w których łamie sie ̨ ducha, charakter oraz umysł człowieka,
który nastep̨nie kształtowany jest wedle pożad̨anego wzorca. W ten sposób
tworzony ona szarość, jednowymiarowość, bierność oraz posłuszeństwo70.
Jak nietrudno sie ̨domyślić posiada to nad wyraz katastrofalne skutki dla ga-
tunku ludzkiego. Jednostka traci bowiem wszystkie swe wyjat̨kowe cechy,
naturalne talenty, spontaniczność, pasje, dociekliwość, poczucie godności i
buntu, czy mówiac̨ prościej – okradana jest ze wszystkiego co czyni ja ̨ Czło-
wiekiem. Zamiast tego staje sie ̨zwyczajna, intelektualnie leniwa oraz bierna,
lecz jednocześnie dostosowana do wymagań kapitału.

Podsumowanie
Przeprowadzona przed Emme ̨ Goldman dekonstrukcja purytanizmu, po-
strzeganego przez nia ̨ jako ustanowiony system moralny oraz doktryna
bed̨ac̨a cześ̨cia ̨ ideologii klas panujac̨ych, ukazywała, iż ten stał sie ̨ swoistym
„wiez̨ieniem umysłowym” dla amerykańskiego społeczeństwa na przełomie
XIX i XX wieku, nader skutecznie niewolac̨ masy; określajac̨ jednostki i
ich role społeczne, ze wzgled̨u na pochodzenie klasowe oraz płeć, produ-
kujac̨ w ten sposób pożad̨ane jednostki; wypaczajac̨ ludzkie spojrzenie na
ciało i seksualność, w nastep̨stwie czego wiek̨szość osób nie była w stanie
dostrzec cielesności i zmuszona była ja ̨ ukrywać pod wpływem fałszywej
oraz sztucznej idei czystości, co stanowiło kanwe ̨ dla rozwoju purytańskiej
hipokryzji oraz prostytucji; kultywujac̨ własność prywatna ̨ oraz system
kapitalistyczny; w końcu zaś potep̨iajac̨ i wykluczajac̨ każdego kto nie
mieścił sie ̨ w ramy pożad̨anego wzorca osobowego. W efekcie powstało
jednowymiarowe społeczeństwo, reprodukujac̨e istniejac̨y porzad̨ek.

Przeto w najgorszej sytuacji znalazła sie ̨ kobieta, zostajac̨ zepchniet̨a w
matnie,̨ na która ̨ złożył sie ̨ system potrójnego ucisku, ze strony: państwa,
kapitału (własności prywatnej) oraz oficjalnej kultury i systemu moralnego.
Określiły one role ̨ i pozycje kobiety w ustanowionym społeczeństwie, przy

69 Ibidem, s. 132-134.
70 E. Goldman, The Social…, w: Red…, s. 140 i 141.
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lić sie ̨ srebrzystej piosence indywidualnego rozwoju, piek̨na charakteru, siły
miłości i relacji ludzkiej, które same czynia ̨ życie warte przeżycia”65.

Maltretowane purytańska ̨ hipokryzja ̨ dzieci, przesiak̨ały nia,̨ w kon-
sekwencji zaczeł̨y traktować ten system moralny jako coś zupełnie
naturalnego, nieuniknionego oraz najlepszego, wpajajac̨ to nastep̨nie swym
dzieciom. Prowadziło to ludzkość ku intelektualnemu oraz kulturowemu
upadkowi, umożliwiajac̨ zarazem reprodukowanie zastanego ładu, bowiem
podporzad̨kowani myśleniu autorytarnemu i naśladujac̨y swych panów
rodzice, reprodukowali relacje władzy, ujarzmiajac̨ oraz dostosowujac̨
dzieci do obowiaz̨ujac̨ych norm i pożad̨anego ideału, co naturalnie tłumiło
każda ̨ próbe ̨ samodzielnego myślenia, potep̨iajac̨ wyjat̨kowość czy fakt
odstawania od przejet̨ego wzorca oraz pojec̨ia normy66.

Warto przy zaznaczyć, iż tradycyjny model wychowania wiaz̨ał sie ̨ z jesz-
cze jednym, równie niebezpiecznym, zjawiskiem – postrzeganiem swych
dzieci przez rodziców jako swojej własności czy też przedłużenia samych
siebie. W przekonaniu apologetów tego modelu, implikowało ma to prawo
rodziców do pełnej władzy nad swymi dziećmi67, co tylko potwierdzało
autorytarne stosunki społeczne oraz fakt, że za znaczna ̨ cześ̨ć istniejac̨ego
porzad̨ku odpowiadał model relacji pomied̨zy jednostkami.

Wszakże pomimo ujarzmiajac̨ego charakteru, obowiaz̨ujac̨e dyskursy sta-
nowić miały także nośnik przeciwdyskursów – tj. niosły ze soba ̨ treści oraz
postawy je negujac̨e. W przypadku rodzicielstwa, jak podkreślała Goldman,
każda opresyjna metoda wychowania powodowała narastanie impulsu mo-
gac̨ego przynieść utes̨knienie wolności oraz wole ̨ walki o nia.̨ Egzemplifiko-
wać ma nam to konieczność troski o niezależny umysł dziecka, pokazujac̨, iż
silny oraz samodzielny umysł jest w stanie oprzeć sie ̨ zewnet̨rznej interwen-
cji68.

Z tego co dotychczas zostało powiedziane wyłania nam sie ̨ dosyć smut-
na konstatacja, iż oficjalny, czyli ustanowiony, system edukacyjny, a także
dominujac̨y system wychowania, produkował jednostki pozbawione charak-
terów, spontaniczności, które pograż̨ały sie ̨w purytańskich konwenansach,
kłamstwach, ciemnocie oraz mierności, tracac̨ w tym procesie swa ̨ prawdzi-
wa ̨osobowość. W efekcie nikt nie znał własnej wartości co ułatwiałomanipu-

65 E. Goldman, The Child…, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 137.
66 Ibidem.
67 Ibidem.
68 Ibidem, s. 137-139.
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Słowem, seksem i płodnościa ̨ zaczet̨o administrować. Temu też służy cała
sieć norm, zasad, konwenansów, regulaminów, które znajduja ̨ sie ̨ na styku
ideologii oraz interesów klas rzad̨zac̨ych, ekonomicznej racjonalności, reli-
gijnych dogmatów i nauki. Powodowało to, iż sfera intymna przekształci-
ła sie ̨ w swoista ̨ arena ̨ walki pomied̨zy jednostka ̨ a porzad̨kiem społeczno-
ekonomicznym.

Niemniej, pomimo iż teoretycznie oficjalnamoralność, awiec̨ również pro-
ces urzad̨zania seksualności, miał stanowić system uniwersalny, odnoszac̨y
sie ̨do każdego w równym stopniu, niezależnie od jego pochodzenia klasowe-
go czy też płci, to w praktyce jednak wykształciło sie ̨ szereg illegalizmów, o
charakterze stricte płciowym oraz – acz w nieco mniejszym stopniu – klaso-
wym. Oznacza to, iż seksualność burżuazji nie została poddana tak ścisłemu
nadzorowi jak seksualność klasy robotniczej, podobnie jak istniało (i istnieje
nadal) znacznie wiek̨sze przyzwolenie dla meż̨czyzn w sferze intymnej, ani-
żeli dla kobiet.

Purytańska dyktatura kulturowa
Purytanom niedorzecznym wydało sie,̨ iż życie może być panorama ̨ nie-
ustannej zmiany, która reprezentuje tysiac̨e wariacji oraz wcieleń piek̨na.
Zamiast tego purytanizm – oparty na chrześcijańskim przeświadczeniu, iż
życie winne być cierpieniem, co stanowić ma kare ̨ za grzech pierworodny
– implikował paradygmat o jednowymiarowości oraz niezmienności życia2.
Tym samym zabijał w człowieku wszystko to co zdrowe i naturalne, rodzac̨
pogarde ̨ wzgled̨em życia oraz hamujac̨ rozwój całych społeczeństw. Przez
to jego dzieje to historia cierpienia, tortur, prześladowań, zabobonów (jak
np. tego mówiac̨ego o naturalności choroby), represji oraz mordów wolno-
myślicieli czy osób, które nawet nie kwestionowały zastałego porzad̨ku, ale
były wobec niego „niedopasowane”3.

Na jego łasce znalazła sie ̨ cała kultura oraz sztuka, pet̨ajac̨ oraz ograni-
czajac̨ ich rozwój, przez co Ameryka pograż̨yła sie ̨ w głeb̨okim prowincjo-
nalizmie4. Przeto nie czynił tego wyłac̨znie w sposób bezpośredni, poprzez
narzucenie cenzury i represje, lecz głównie poprzez spet̨anie ludzkich emo-
cji, uczuć oraz myśli, zatruwajac̨ w ten sposób społeczeństwo, co prowadziło

2 Ibidem, s. 150.
3 Ibidem, s. 150-151
4 E. Goldman, Victims of Morality, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 168 i 169.
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do obumarcia kultury, filozofii, humoru, przyjaźni oraz braterstwa, zamiast
których zatryumfowała ciemnota, bierność, monotonia oraz mrok5. Pury-
tanizm zmusił ludzkość do życia w znoju, cierpieniu, ciasnocie umysłowej,
brzydocie, obligujac̨ do odczuwania pogardy wzgled̨em własnego ciała, po-
strzeganego jako źródło zła. Tłamsił indywidualność, pasje oraz osobowość.
Potep̨iał wszystko to co cielesne, określajac̨ to grzechem i zbrodnia.̨ Był cał-
kowicie nienaturalny oraz sprzeczny z ludzkimi namiet̨nościami, emocjami
oraz pragnieniami6.

W istocie purytanizm tłumił wszystkie najwspanialsze oraz najpiek̨niejsze
impulsy czyniac̨e życie wartym przeżycia, co zagrażało – jak antycypowa-
ła amerykańska anarchistka – odebraniem człowiekowi wszystkich bodźców
pobudzajac̨ych go do myślenia, marzenia oraz odczuwania, w tym także so-
lidarności, braterstwa oraz zwyczajnej dobroci. Sprawiało to, iż dla struktur
władzy, sprawne funkcjonowanie purytańskich dyskursów stało sie ̨ kwestia ̨
zasadnicza,̨ skutecznie bowiem pet̨ały one ludzkie umysły oraz „chroniły je
przed wszelka ̨ analiza ̨ krytyczna”̨7.

Degeneracja kultury stała sie ̨ zatem faktem. Ułatwiło to purytanom obro-
ne ̨ istniejac̨ego porzad̨ku społeczno-ekonomicznego, zwłaszcza zaś kapitali-
zmu oraz własności prywatnej. Pamiet̨ajmy bowiem, iż purytanizm legitymi-
zował, a wrec̨z uświec̨ał – poprzez przyjec̨ie protestanckich koncepcji prede-
stynacji oraz poglad̨u na prace ̨ – wyzysk, nierówności oraz w szczególności
własność prywatna8̨.

Dobrze oddawały to moralizatorskie dyskursy odnoszac̨e sie ̨ do własno-
ści prywatnej, która ̨ sakralizowały, jednocześnie potep̨iajac̨ oraz uznajac̨ za
grzesznika każdego kto ja ̨naruszał oraz negował. Wprost wynikło z tegomo-
ralnie jednoznaczne potep̨ienie najmitów stosujac̨ych działania bezpośred-
nie, zwłaszcza sabotaż, bowiem te wymierzone sa ̨ czes̨to w świet̨a ̨ własność
prywatna,̨ a atak na własność jest przecież grzechem. Wszakże moraliści zu-
pełnie poza nawias wyrzucili obiektywny – naturalnie w przekonaniu Gold-
man – fakt, iż własność rodzi sie ̨ z kradzieży, tj. poprzez ograbianie pracuja-̨
cych przez posiadajac̨ych oraz uprzywilejowanych. Nie inaczej jest ze sztuka,̨
na która ̨ narzucono cenzure ̨ tylko po to, aby ta nie zajmowała sie ̨ wielkimi
problemami społecznymi, jako że miało to być „niemoralne”. Owa represja
skutecznie blokowała wszelkie próby dekonstruowania dyskursów oraz hi-

5 E. Goldman, The Hypocrisy… , w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 157.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 E. Goldman, The Hypocrisy…, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 151.
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murem – milczenia, wzgardy oraz potep̨ienia – seksualność, miała zostać
stłumiona. W konsekwencji nauczyciele za swój moralny obowiaz̨ek uzna-
li przeciwdziałanie wszelkim próbom uwolnienia umysłów dzieci od lek̨ów,
niepokojów czy wat̨pliwości zwiaz̨anych z seksem62.

Istotne wydało sie ̨ Goldman przy tym, iż ci sami nauczyciele, od których
winniśmy wymagać oświecenia, edukowania oraz wyniesienia ludzkości z
ignorancji, czy też – jak pisała anarchistka – zburzenia „purytańskiego mu-
ru, który został postawiony wokół seksu”, nie dość, iż kierowali sie ̨oficjalna,̨
purytańska,̨ moralnościa,̨ to w istocie niewiele wiedzieli i po prostu nie byli
w stanie w stanie tego uczynić. Zostali bowiem ukształtowani przez ten sam
system, jego dyskursy, normy, paradygmaty oraz oficjalna ̨moralność, wyra-
żajac̨a ̨ interesy klas posiadajac̨ych. Wobec tego „nauczali” zgodnie z pożad̨a-
nymi i wpojonymi im zasadami oraz wartościami, reprodukujac̨ ten ład oraz
moralne status quo63. W tym porzad̨ku każda rozmowa o seksie postrzegana
była jako niewłaściwa oraz wstydliwa, zaś naturalne przejawy dojrzewania
traktowane były przez dorosłych jak zbrodnia oraz niemoralność. Prowadzi-
ło do wzmocnienia przestarzałego ujmowania ról społecznych płci, ignoran-
cji w kwestiach seksualności orazmiłości, co ułatwiało utowarowienie kobie-
ty oraz jej seksualności.

Najsilniejszym argumentem majac̨ym bronić tego stanu rzeczy stanowiła
wola ochrony, przez wszelkiej maści moralistów, mitu „niewinności dziec-
ka”. Wszakże „tradycje te reprezentowały zbrodnie purytanizmu, których
rezultatem było nieodwracalne wewnet̨rzne oraz zewnet̨rzne cierpienie
dzieci i młodzieży”64. Na marginesie warto tu dodać, iż trudno nie oprzeć
sie ̨wrażeniu, iż Goldman namit „niewinności dziecka” spoglad̨ała podobnie
jak J.P. Sarte, który rozpatrywał go w kategoriach rozwiniec̨ia, czy raczej
wariacji, mitu „raju utraconego”. Równocześnie owy mit o niewinności
przeistoczył sie ̨ w synonim ignorancji – najwyższej cnoty triumfujac̨ego
purytanizmu.

Co gorsze, w efekcie tryumfu purytańskiej ciemnoty, rodzicie mieli nie
rozumieć psychiki dziecka, która domagała sie ̨ uznania. „Wrec̨z przeciwnie,
bed̨a ̨dusić piek̨ny głos wiosny, nowego życia piek̨na i splendoru miłości; po-
łoża ̨długi chudy palec autorytetu na gardle pragnienia i nie pozwola ̨wyzwo-

62 Ibidem.
63 Ibidem.
64 Ibidem, s. 148.
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zania oraz uwielbienia wobec własności, która posiada wrec̨z quasi religijny
charakter. Wraz z dorastaniem dziecko poddawane jest coraz szerszym re-
strykcjom zarówno ze strony rodziny, jak i szkoły, podporzad̨kowanej trady-
cji oraz dominujac̨emu systemowi moralnemu. W konsekwencji w epoce do-
minacji purytanizmu „pragnienie miłości i seksu spotykało sie ̨ z absolutna ̨
ignorancja ̨ wiek̨szości rodziców, uważajac̨ych je za coś niestosownego, ha-
niebnego, niemal za zbrodnie,̨ która miała być zwalczana i tłumiona niczym
straszna choroba”58. Zjawisko to wspierane było przez oficjalny system edu-
kacji, który dodatkowo odmawiał uznania dzieciec̨ej seksualności, tłamszac̨
ja,̨ spychajac̨ w sfere ̨ ukrycia59.

Owe ukrycie, a raczej milczenie, stanowiło istotna ̨ cześ̨ć dyskursów
seksualnych w tej walce pomied̨zy jednostka ̨ a ustanowionym porzad̨kiem
społeczno-ekonomicznym. W istocie, aby ujarzmić seksualność należało
wpierw wprowadzić ograniczenia na poziomie jez̨ykowym, co nastep̨owało
poprzez wyeliminowanie swobodnych dyskursów, usuniec̨ie wypowiedzi
oraz przytłumienie konkretnych słów. Emmie szło o proces filtrowania
jez̨yka oraz jego kodyfikowania. Naturalnie, te działania były znacznie
bardziej subtelne, aniżeli np. te podejmowane przez założona ̨ w 1635 roku
przez kardynała Richelieu Akademie ̨ Francuska,̨ której celem było wypra-
cowanie określanych wymogów jakie spełniać musiała kultura oraz jez̨yk.
Z góry ustalono wszelkie prawa, zasady i dopuszczalne style, co oczywiście
degradowało a wrec̨z delegalizowało wszystkie inne – tj. wychodzac̨e poza
ten zestaw – pespektywy dla rozwoju sztuki. Tym samym jez̨yk, literatura i
sztuka zostały zbiurokratyzowane60. W dobie purytańskiej dominacji był to
proces mniej jawny, lecz równie skuteczny, bowiem spychał on określone
pojec̨ia oraz słowa w sfere ̨ tabu i moralnego potep̨ienia.

Wszelako w ten sposób popełniana była niewybaczalna krzywda dziecku,
gdyż budzac̨y sie ̨ erotyzm w okresie dojrzewania, jest najbardziej fascynuja-̨
cym, najbogatszym emocjonalnie, a wrec̨z poetyckim, okresem w życiu czło-
wieka, który przepełniony jest marzeniami, nadziejami oraz niepewnościa6̨1.
Tymczasem purytanizm nie tylko temu zaprzeczał, starajac̨ sie ̨ go zarazem
ujarzmić, lecz szerzył zarazem emocjonalny analfabetyzm. Emocje dzieci zo-
stawały włac̨zone, czy też raczej podporzad̨kowane, dominujac̨ej pospolito-
ści i szorstkości, tłumiac̨ i depczac̨ piek̨no oraz wszelkie dobro. Otoczona

58 Ibidem, s. 136.
59 E. Goldman, The Social Importance of the Modern School, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 147.
60 R. Rocker, Nationalism and Culture, Los Angeles 1937, s. 429.
61 E. Goldman, The Social…, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 147.
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pokryzji ustanowionej moralności, co oznaczało – jak oceniała anarchistka –
tryumf ciemnoty, ignorancji oraz fałszywej świadomości9.

Takie były, z grubsza rzecz biorac̨, filozoficzne powody uznania przez
Goldman purytanizmu za pewnego rodzaju konstrukt ideologiczny klas
rzad̨zac̨ych i ekonomicznie uprzywilejowanych, który – co ważniejsze
– nie tylko został zintegrowany ze stosunkami klasowymi, lecz stanowi
wrec̨z podpore ̨ podtrzymujac̨a ̨ je, umożliwiajac̨ skuteczniejsze, szersze oraz
ekonomicznie racjonalne ciemież̨enie mas10. Purytanizm stanowił zatem
forme ̨racjonalizacji władzy i wyzysku, umożliwiajac̨ burżuazji rozprzestrze-
nienie oraz zintensyfikowanie mechanizmów nadzoru społecznego, a także
dostosowanie społeczeństwa do wymogów gospodarki towarowej. Odbierał
zarazem masom jakak̨olwiek radość z życia, pozostawiajac̨ im jedynie
szarość, monotonie ̨ oraz ogłupienie. Była to nowa ekonomia władzy, która
pod pretekstem obrony moralności czy też godności, stworzyła niezwykle
skuteczne narzed̨zie ujarzmienia.

Wszakże siła purytanizm nie brała sie ̨ wcale z formalnoprawnych naka-
zów. Naturalnie, te także zostały ustanowione. W końcu państwo i jego in-
stytucje były przesiak̨niet̨e duchem purytanizmu, dlatego też odgórnie – po-
przez wykorzystywanie prawa oraz aparatu przymusu – daż̨ył do urzad̨zenia
życia społecznego zgodnie z wytycznymi tego systemumoralnego. Niemniej
realna – tj. ujarzmiajac̨a oraz integrujac̨a – moc purytanizmu drzemała w
intersubiektywnej świadomości, czy mówiac̨ prościej, w procesie internali-
zowania jego wartości, norm czy też dyskursów przez społeczeństwo, co do-
prowadziło do tego, że te samo zaczeł̨o je reprodukować11.

Nie do przecenienia była w tym wypadku rola religii, która nie tylko do-
starczyła treści ideologicznej purytanizmowi, ale w istocie wyłac̨znie dzie-̨
ki jej wydatnej pomocy, moralizatorskie dyskursy mogły opet̨ać społeczeń-
stwo. Tłumaczy to żywe zainteresowanie oraz wsparcie „spraw moralnych”
i instytucji religijnych przez bogatych, którzy – jak podkreślała anarchist-
ka – traktuja ̨ je jako inwestycje służac̨e paraliżowaniu umysłów i niewoleniu
dusz. „Innymi słowy, religia i moralność sa ̨ znacznie lepszymi narzed̨ziami
służac̨ymi utrzymywaniu ludzi w stanie podporzad̨kowania, aniżeli kij i ka-
rabin”12, bowiem strach przed byciemuznanymza zdemoralizowanego bad̨ź
też grzesznika (czyli po prostu obawa przed potep̨ieniem) paraliżuje ludzkie

9 E. Goldman, Victims…, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 169-170.
10 E. Goldman, The Hypocrisy…, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 157.
11 E. Goldman, Victims…, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 168.
12 Ibidem, s. 170.

9



umysły, przez co mało kto odważy sie ̨ zakwestionować oficjalna ̨moralność
i system społeczno-ekonomiczny, któremu ta służy13.

Zmierzajac̨ do konkluzji, należy rzec, iż oficjalna kultura stanowiła źródło
cierpienia oraz była ze swej strony opresyjna. Modelowała i standaryzowała
jednostki zgodnie z pożad̨anym wzorcem, celami oraz interesami dominu-
jac̨ych. Ustanowiony system moralny umożliwił rzad̨zac̨ym i ekonomicznie
uprzywilejowanym niemal niczym nieograniczone czynienie zła oraz igno-
rowanie, kontrolowanie, standaryzowanie, aż w końcu kreowanie ludzkich
zachowań, poczynań, wartości, co odbywało sie ̨pod pozorem ochrony przed
niemoralnościa.̨ Pozwoliło tomoralistom pełnić role ̨cenzorów nad ludzkimi
emocjami, myślami oraz czynami. Purytanizm zakradał sie,̨ niczym złodziej
do domów i sypialni, pragnac̨ regulować całe, tj. jednostkowe oraz społecz-
ne, życie. Określał i dyktował wszystkim co jest dobre, a co złe. Tłumił pra-
gnienia oraz poped̨y, które stanowia ̨ istotna ̨ cześ̨ć naszej natury i których
zaspokojenie czyni życie wartymprzeżycia.Wiele jednostek sie ̨do tego przy-
stosowało, cześ̨ć zobojet̨niało, dla innych zaś stało sie ̨ to źródłem nieopisa-
nego cierpienia, samopotep̨ienia oraz wstret̨u do własnej osoby. W efekcie
powstało sztuczne społeczeństwo i sztuczne jednostki, które żyły na pokaz
zgodnie z wymogami purytańskiej moralności, skrywajac̨ bad̨ź tłumiac̨ swe
pragnienia, uczucia i namiet̨ności, tylko czasemniejawnie je zaspokajajac̨. W
konsekwencji ludzkie upodobania i pragnienia, ale również cała sztuka, lite-
ratura, a nawet prywatna korespondencja znalazła sie ̨ na łasce tego tyrana.
Co wiec̨ej, w imie ̨walki z niemoralnościa,̨ ujarzmiano sie ̨każdego kto nie pa-
sował do pożad̨anegowzorca kreowanego za pomoca ̨abstrakcyjnego pojec̨ia
normy14.

W kontekście odkrycia Emmy Goldman trudno byłoby nie dostrzec pew-
nej analogii wzgled̨em odkrycia M. Foucaulta, który w Historii Seksualności
śledzac̨ dyskursy oraz praktyki wokół seksualności, czy ujmujac̨ szerzej –
problem urzad̨zania seksualności poczaw̨szy od katolickiego konfesjonału,
odkrył, że seksualność stała sie,̨ z jednej strony, centralnym punktem na-
szej tożsamości, z drugiej zaś, jej jednym z najwiek̨szych sekretów. Mówiac̨
inaczej zmieniajac̨e sie ̨ dyskursy, okresy represji czy też wzgled̨nej swobo-
dy, sprawiły, iż seksualność człowieka stała sie ̨ kluczowa ̨ sfera ̨ budujac̨a ̨ jed-
nostkowa ̨ tożsamość, co naturalnie prowadziło do tego, że ta stała sie ̨ jedna ̨
z najważniejszych aren walki i oporu jednostki przed jej zdominowaniem,

13 Ibidem, s. 169.
14 E. Goldman, The Hypocrisy…, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 155-156.
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wszechnie lekceważona tak długo jak alkohol pozostawał niejawny, czy mó-
wiac̨ wprost – dopóki piło sie ̨ go „po cichu”56.

Wychowanie dzieci – bezprzykładny pokaz
określania jednostki
Ustanowiony porzad̨ek społeczno-ekonomicznywkażdej silnej, piek̨nej oraz
bezkompromisowej jednostce dostrzega śmiertelnegowroga.Wymaga to na-
turalnie reakcji poprzez zastap̨ienie Człowieka, „prawomyślnym” moralnie
obywatelem, czyli jednostka ̨posłuszna,̨ bierna ̨orazmierna ̨w każdym aspek-
cie życia indywidualnego oraz zbiorowego57. Temu służy proces socjalizacji a
także dyskursy natury moralnej, seksualnej, społecznej, ekonomicznej oraz
medycznej. Należy zatem postawić sprawe ̨ jasno – wiek̨szość ludzi w żaden
sposób nie określa sie ̨ sama, nie stanowi dla siebie samego żadnego projektu.
Jest za to z góry: determinowana, dostrajana i modelowana do pożad̨anego
wzorca jakim jest bierna oraz posłuszna jednostka, nadzorujac̨ przy tym i
tłumiac̨ wszelka ̨ aktywność oraz myśl człowieka od kołyski aż po grób.

Te ̨tragedie ̨doskonale oddawał proces wychowania oraz edukowania dzie-
ci, który dla Goldman stanowił egzemplifikacje ̨ stawianych przez nia ̨wszyst-
kich też odnoszac̨ych sie ̨do znaczenia procesu internalizacji oficjalnego sys-
temu moralnego oraz ideologii klas panujac̨ych. System ten sprawia, iż kieł-
kujac̨y indywidualizm, kształtujac̨a sie ̨ osobowość, wrażliwość, emocje oraz
myśli dziecka zmagać sie ̨musza ̨z permanentna ̨ingerencja ̨zewnet̨rzna ̨– nor-
malizujac̨a ̨ i dostosowujac̨a ̨ je do wymogów istniejac̨ego porzad̨ku. W proce-
sie wychowania – który praktykowany jest przeto przez rodziców wycho-
wywanych w identyczny sposób, którym wpajano te same wartości, te same
zasady i te same „prawdy” – oraz edukacji szkolnej dzieci karmione sa ̨kłam-
stwami, konwenansami, duchem bierności, narodowej ekskluzywności, po-
chwała ̨ dla władzy, metafizycznymi urojeniami oraz tradycja.̨

Celem oficjalnej pedagogiki nie jest zatem zaspokajanie głodu wiedzy u
dziecka, rozwijanie jego cech, talentów oraz wrażliwości, lecz dostosowywa-
nie go do istniejac̨ego, pustego i otep̨iałego, społeczeństwa kapitalistyczne-
go. W tym też celu wpaja sie ̨młodym pokoleniom lek̨, miłość i szacunek wo-
bec władzy, autorytetów oraz hierarchii, a także uczy sie ̨ estymy, przywia-̨

56 E. Goldman, The Hypocrisy…, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 157.
57 E. Goldman, The Child and Its Enemies, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 132.
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Refleksje te doprowadziły amerykańska ̨ anarchistke ̨ do uznania za pro-
stytucje ̨każdej formy relacji zawieranej dla korzyści ekonomicznych, w tym
oczywiście również małżeństwa i to nie tylko ze strony kobiety. Dotyczy to
także meż̨czyzn, którzy także podporzad̨kowuja ̨swoje życie korzyściom i re-
lacjom ekonomicznym55, np. kierujac̨ sie ̨wyłac̨znie kwestiamimaterialnymi
podczas wyboru partnerki.

W ten oto sposób dochodzimy do résumé dekonstrukcji purytańskiego
projektu na płaszczyźnie relacji pomied̨zy płciami oraz seksualnej doko-
nanej przez amerykańska ̨ anarchistke,̨ co – chociaż nie artykułowała tego
wprost – doprowadziło ja ̨ do uznania, iż pomimo tego, że formalnie puryta-
nizm dotyczył wszystkich w równym stopniu, to w praktyce wykształciły sie ̨
seksualności płciowe oraz klasowe, przy czym to tym pierwszym poświec̨iła
znacznie wiek̨sza ̨ uwage ̨ i nadała istotniejsza ̨ range.̨ Precyzujac̨, chociaż
intymność burżua obwarowana została cała ̨ siecia ̨ wymagań, ograniczeń,
regulacji oraz dyskursów, podobnie jak najmitów oraz kobiet, to w praktyce
wykształcił sie ̨ szereg illegalizmów, pozwalajac̨ych im na wiec̨ej, w tym nade
wszystko na czerpanie radości z seksu. Mówiac̨ wprost – owy rygoryzm
moralny nie dotyczył ich w równym stopniu, co robotników. Jednakże
to kobieta znalazła sie ̨ w najgorszej sytuacji, albowiem pomimo faktu, że
oficjalna moralność dotkneł̨a wszystkich, to meż̨czyznom, nawet proletariu-
szom, było wiec̨ej wolno, aniżeli kobietom. Mogli zaspokajać swoje potrzeby
seksualne, albowiem za seks pozamałżeński i nie służac̨y tworzeniu nowych
poddanych, nie groziły im reperkusje takie, jakie zagrażały kobietom za
analogiczne zachowanie. W istocie kobietom, które nie chciały bad̨ź nie
mogły wyjść za maż̨ oficjalne społeczeństwo oferowało jedynie celibat,
etykiete ̨ dziwki bad̨ź faktyczna ̨ prostytucje.̨ Tym samym społeczeństwo
samo produkowało ofiary, które nastep̨nie potep̨iało i próbowało sie ̨pozbyć.

Równie istotny wydaje sie ̨ fakt, iż tryumfujac̨y purytanizm kazał postrze-
gać pożad̨anie oraz ludzkie pragnienia w kategoriach wstydu, prowadzac̨
do rozkwitu procesu oceniania oraz potep̨iania tych, którzy uciekali od ofi-
cjalnej purytańskiej moralności. To zaś stanowiło asumpt dla życia w kłam-
stwie oraz na pokaz. Wychodzac̨ poza sfere ̨ seksualna,̨ owa ̨ hipokryzje ̨ ilu-
strowała nam prohibicja, gdyż jak zauważała amerykańska anarchistka, po-
mimo formalnoprawnego zakazu, moralnego potep̨ienia, prohibicja była po-

55 Ibidem, s. 181-182.
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podporzad̨kowaniem oraz ujarzmieniem. Innymi słowy człowiek jest zawsze
kreowanympodmiotem seksualnym, zaś kształt jego seksualności uzależnio-
ny jest od historycznego zapotrzebowania.

Niemniej, jak przekonywała „Czerwona Emma”, pomimo prób ujarzmie-
nia oraz kreowania, ludzka natura, na która ̨ oczywiście składa sie ̨ także sek-
sualność jednostki, – czes̨to otep̨iała, albo szukajac̨a ujściawdepresjach bad̨ź
nerwicach – trwa niezależnie od wszelkich praw i zasad pragnac̨ych ja ̨ po-
skromić. To dlatego staje sie ̨ona czes̨to najwiek̨szym sekretem jednostki. Co
ważniejsze, nie istnieje żaden powód dla którego winniśmy adaptować nasza ̨
nature ̨ do jakieś arbitralnej, purytańskiej i wypaczonej koncepcji moralno-
ści15.

Ideologiczny dogmatyzm, ignorancja oraz ślepota sprawiły również, iż pu-
rytańska biopolityka stała sie ̨ zagrożeniem dla zdrowia publicznego, zwłasz-
cza w kontekście chorób wenerycznych. Jak przekonywała bowiem Emma
Goldman, moraliści oraz narzucone przez nich normy ujmowały ten rodzaj
schorzeń w kategoriach kary za grzechy bad̨ź powodu do wstydu, nie zaś
jako zwykłe choroby, które można leczyć. Dlatego anarchistka oskarżyła pu-
rytanów o sprzyjanie rozprzestrzenianiu sie ̨ tych schorzeń, gdyż z racji, iż
cierpiac̨y z ich powodu stawali sie ̨ obiektem potep̨ienia, ukrywali je i nie le-
czyli sie,̨ w nastep̨stwie czego te łatwiej sie ̨ szerzyły16.

Purytańska hipokryzja
Poprzez ukazanie ogólnych założeń, implikacji oraz wymagań wysuwa-
nych pod adresem społeczeństwa przez moralność purytańska ̨ pragnał̨em
dokonać swoistej propedeutyki do fundamentalnej konsekwencji jaka ̨
zrodził purytanizm – hipokryzji. W pamiec̨i musimy mieć, iż konstrukt
ten pragnał̨ ujarzmić człowieka; jego myśl, ducha, emocje, pragnienia
oraz seksualność. Zmierzał do dostosowania jednostki do istniejac̨ego
społeczno-ekonomicznego status quo, określajac̨ czym jest dobro, a czym
jest zło, jak właściwie postep̨ować, w istocie standaryzujac̨ jednostke,̨ zabi-
jajac̨ jej indywidualność, pasje, poczucie wolności, godności, równości oraz
sprawiedliwości. Innymi słowy zmierzał do dostrojenia jednostki do wy-
magań oficjalnego systemu politycznego oraz ekonomicznego; integrujac̨,

15 E. Goldman, The Traffic in Women, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 182.
16 E. Goldman, The Hypocrisy…, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 155.
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modelujac̨ oraz standaryzujac̨ każdego w oparciu o pochodzenie klasowe
oraz płeć.

W sferze seksualnej wymagało to od człowieka wyrzeczenia sie ̨wszelkich
pokus, pragnienia cielesności, żad̨z i fantazji. W konsekwencji seksem zacze-̨
to administrować, co sprowadziło ludzka ̨ seksualność wyłac̨znie do funkcji
rozrodczej. Mówiac̨ inaczej, seks, uprawiany wyłac̨znie w sankcjonowanej
przez państwo i religie ̨ małżeńskiej sypialni, służyć miał wyłac̨znie repro-
dukcji. Przyjemność, radość czy też satysfakcja uznane zostały za grzech,
nieczystość oraz deprawacje.̨

Jednakże, co zostało dotychczas jedynie zarysowane, nasza natura, na któ-
ra ̨ składa sie ̨ poped̨ seksualny, pragnienie bliskości, cielesności oraz czerpa-
nia z seksu szcześ̨cia nie zanika. Czes̨to zostaje przytłumiona, a wrec̨z ujarz-
miona, co stanowi źródło cierpienia, którego jedna ̨ ze składowych stanowi
swoiste rozdarcie pomied̨zy troska ̨o przestrzeganie oficjalnych normmoral-
nych a swoimi pragnieniami, czy mówiac̨ inaczej – jest to rozdarcie pomie-̨
dzy strachem przed nieustannym ocenieniem, potep̨ieniem oraz skazaniem
na ostracyzm czy nawet wykluczeniem poza nawias społeczeństwa, a szcze-̨
ściem, radościa,̨ a czes̨to i prawdziwa ̨miłościa.̨

Cześ̨ć psychoanalityków stało na stanowisku, iż konflikt ten musi prowa-
dzić do nerwic, depresji bad̨ź innych stanów psychotycznych. Goldman apro-
bowała to stanowisko. Zauważała jednak, iż wiele – jeżeli nie wiek̨szość –
osób zaspokajało swoje pragnienia w ukryciu, przez co zostało zmuszonych
do życia w kłamstwie, a co za tym szło, nieustannego odczuwania niepokoju
w razie wydania sie ̨ tego „wstydliwego” sekretu. Wzgardzicielom ciała sku-
tecznie udało sie ̨bowiem zaszczepić, abstrakcyjna ̨oraz absurdalna,̨ idee ̨czy-
stości, która w istocie implikowała wstyd wobec wszystko co ludzkie. Kon-
cepcja ta zatem tłumiła nasze naturalne poped̨y, przy czym najwiek̨sza ̨ jej
ofiare ̨ stanowiła kobieta17.

Wraz z perwersyjnym potep̨ianiem ludzkiego ciała, zwłaszcza ciała kobie-
ty, purytanizm sprowadził nasza ̨ – w tym szczególności kobieca ̨ – seksual-
ność wyłac̨znie do funkcji reprodukcyjnych oraz do życia w celibacie w sy-
tuacji jeżeli – znowuż w szczególności kobieta – nie zawarto zwiaz̨ku mał-
żeńskiego. Była to jedna z poważniejszych zbrodni purytanizmu, przekony-
wała amerykańska anarchistka, bowiem w wyniku tej moralnej represji, nie-
zameż̨na kobieta została zmuszona do wstrzemieź̨liwości seksualnej, gdyż w
przeciwnym razie zostałaby oceniona oraz potep̨iona, co w praktyce prowa-

17 Ibidem, s. 153.
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jac̨ miłosierdzie, ma dla prostytutek wyłac̨znie piet̨no i represje49. Ponadto
wbrew twierdzeniom moralistów, sakralizujac̨ych małżeństwo i nadajac̨ych
mu jakaś̨ mityczna ̨ siłe ̨ oraz znaczenie, znaczna cześ̨ć prostytutek żyła w
zwiaz̨kach małżeńskich, co oznacza, iż te nie uchroniło ich od „upadku” i
„moralnej zgnilizny”50. Nieuniknionym nastep̨stwem tryumfu walki o cnote,̨
czy też walki z „moralna ̨ zgnilizna”̨, której jednym z objawów miała być
prostytucja, był wzrost opresyjności państwa, ale także rozrost kolejnych
illegalizmów, jak np. korumpowania policji przez prostytutki, które czyniły,
to aby móc pracować51.

Pamiet̨ać należy, iż utowarowienie kobiety nie nastep̨owało wyłac̨znie
wówczas kiedy ta stawała sie ̨ prostytutka,̨ każda bowiem kobieta w pury-
tańskim systemie moralnym była obiektem seksualnym dla meż̨czyzny. W
istocie nawet kobiety zameż̨ne, ale zależne ekonomiczne od meż̨a, utrzymy-
wane przez niego i otrzymujac̨e czasem „kieszonkowe” od niego, również
stawały sie ̨ towarem i prostytutkami, z ta ̨ jednak różnica,̨ iż ich prostytucja
nie była moralnie potep̨iania przez społeczeństwo52.

Uwydatnia nam to kolejny element purytańskiej hipokryzji, która potep̨ia-
ła jedna ̨forme ̨prostytucji, celebrujac̨ inna.̨ Ta druga zakładała maske ̨poboż-
ności, poszanowania tradycji, wypełniajac̨ społeczne oczekiwania odnoście
podziału ról płciowych i ich relacji, wobec czego była sankcjonowane przez
kościół oraz państwo. Druga nie, tj. nie nakładała maski pobożności, dlatego
też kobieta sprzedajac̨a swe ciało była represjonowania, ścigana oraz pote-̨
piania przez te same siły, które zmusiły ja ̨ do sprzedawania siebie samej53.

Jest to o tyle istotne odkrycie, bowiem pozwoliło Goldman na demaskacje ̨
kolejnego rodzaju hipokryzji oficjalnego systemu moralnego. Moraliści bo-
wiem nie tyle co potep̨iali sprzedawanie swego ciała przez kobiete,̨ lecz osa-̨
dzali jedynie czynienie tegownieprawym łożu. Jeżeli jednak sprzedawała sie ̨
meż̨owi, nie dostrzegali żadnego problemu. Było to skorelowane, a wrec̨z ści-
śle sprzeż̨one, z potep̨ieniem wszelkich form relacji seksualnych, które nie
były małżeństwem54, z czym – jak możemy domniemywać – zwiaz̨ane było z
postrzeganiem kobiety jako własności meż̨czyzny.

49 E. Goldman, The Traffic…, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 184.
50 Ibidem, s. 178.
51 Ibidem, s. 188.
52 E. Goldman, Victims…, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 172.
53 Ibidem, s. 173.
54 E. Goldman, The Traffic…, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 181.
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pozwalało to zapomnieć kobiecie o tym, iż została uznana za „upadła”̨ oraz
grzeszna4̨3.

Nierzadko przed ta ̨„nieczysta”̨ kobieta ̨stawało widmo prostytucji. Podda-
wana ostracyzmowi, potep̨iana, aż w końcu wyrzucona poza margines społe-
czeństwa, traciła szanse ̨ na „normalna ̨ rodzine”̨, jak i „normalna”̨ prace.̨ W
takiej sytuacji jedyna ̨możliwość przetrwania stwarzała sprzedaż swego ciała.
Wykluczenie stanowiło zatem jeden z podstawowych elementów istniejac̨e-
go ładu, który skazywał kobiety, bed̨ac̨e przeto ofiarami tego systemu, za to,
iż były wyzyskiwane społecznie, ekonomicznie oraz seksualnie44.

Stanowi to właściwy wstep̨ do problemu prostytucji, bed̨ac̨ej kolejnym
przejawem hipokryzji purytańskiej, co nabiera szczególnego znaczenia w
kontekście religijno-moralnego potep̨ienia tej profesji, jako że to religia
– wedle Goldman – stworzyła prostytucje,̨ w czym swój wydany udział
posiadało również chrześcijaństwo45. Naturalnie, to czynnikom ekonomicz-
nym „Czerwona Emma” nadawała pierwszeństwo, wskazujac̨ iż wiek̨szość
kobiet podejmowała decyzje ̨ o trudnieniu sie ̨ nierzad̨em z powodu ubóstwa,
bezrobocia, czyli mówiac̨ prościej, z powodu ucisku ekonomicznego. Nie-
mniej także inne aspekty pozostawały nie bez znaczenia, jak np. omawiane
już zjawisko wykluczenia oraz utowarowienie kobiety i jej seksualności46.
Pozwoliło to amerykańskiej anarchistce na jednoznaczne stwierdzenie, iż
wbrew poglad̨owi głoszonemu przez wszelkiej maści moralistów, to nie owa
zgnilizna moralna odpowiadała za prostytucje,̨ acz zależność ekonomiczna
i społeczna kobiet jaka ̨ serwowały kapitalizm oraz purytanizm47.

Co gorsze, ustanowiony ład moralny nie zmierzał do rozwiaz̨ania tej
kwestii, a wrec̨z przeciwnie. Tworzył jedynie pozory. Oficjalnie prowadzona
przez państwo, kościoły i moralistów walka z prostytucja ̨ nie polegała
na likwidowaniu jej rzeczywistych przyczyn, lecz, niczym faryzeusze, na
udawaniu oburzenia moralnego. Wszakże poprzez moralne potep̨ienie oraz
ostracyzm społeczny pogłeb̨iano ten problem społeczny48, co – nawiasem
ujmujac̨ – egzemplifikowało nam hipokryzje ̨ chrześcijaństwa, które nakazu-

43 E. Goldman, The Traffic…, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 183.
44 Ibidem, s. 184.
45 Ibidem, s. 179.
46 E. Goldman,Victims…, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 172; E. Goldman, The Traffic…, w: Idem,

Red Emma…, op. cit., s. 175.
47 E. Goldman, The Traffic…, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 177.
48 E. Goldman, The Hypocrisy…, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 155; E. Goldman, The Traffic…,

w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 176.
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dziłoby do uznania jej za ladacznice1̨8. Jak nie trudno sie ̨ domyślić, skutko-
wało to znaczac̨ym ubytkiem w życiu jednostki, zwłaszcza kobiety poprzez
ograniczenie jej cielesności oraz przyjemności z niej płynac̨ej. Zatem nie
dość, iż kobieta została pozbawiona prawa do doznania tego co bezwat̨pienia
jest jednym z elementów, które czynia ̨ życie wartym przeżycia, to represja
jej seksualności stanowiła źródło jej poczucia niemocy, a także problemów
psychologicznych, takich jak: depresje, nerwice, stres czy bezsenność19.

Była to jednak jedynie oficjalna i jawna strona purytańskiegomodelu. Dru-
ga ̨strone ̨stanowiły illegalizmy, majac̨e kontekst stricte klasowy oraz płciowy,
przy czym temupierwszemu „Czerwona Emma”nie poświec̨iła tak znaczac̨ej
uwagi jak hipokryzji płciowej. Zasadniczo jednak uwydatniała, iż przedsta-
wicielom burżuazji wolno było znacznie wiec̨ej, aniżeli proletariuszom. Ich
seksualność, nawet jeżeli w oficjalnych dyskursach poddawana była takim
samym ograniczeniom co seksualność najmitów, to w praktyce owe bariery
i zasady w znaczenie mniejszym stopniu ich dotykały. Można zatem uznać,
iż istniały seksualności klasowe: burżuazyjna i robotnicza. Równocześnie ist-
niały, i to im nadawała nadrzed̨ne znaczenie amerykańska anarchistka, ille-
galizmy płciowe, pomimo iż formalne dyskursy, zasady, normy zmierzały
do ujarzmienia seksualności zarówno mes̨kiej, jak i żeńskiej. Wszakże kody
kulturowe w praktyce na znacznie wiec̨ej pozwalały meż̨czyźnie, aniżeli ko-
biecie. Zatem jeżeli meż̨czyzna czerpał satysfakcje ̨ z pozamałżeńskiego ży-
cia seksualnego (nie ważne czy z prostytutka,̨ czy kobieta ̨„nieupadła”̨), było
to tolerowane. Warunkiem koniecznym było czynienie tego w ukryciu, czy
mówiac̨ inaczej: życie na pokaz zgodnie z normami, co oczywiście stanowiło
przyczynek do życia w kłamstwie i rozrostu purytańskiej hipokryzji.

Położenie kobiety w burżuazyjnym
społeczeństwie
Powyższa analiza wskazuje nam, iż pozycja zajmowana przez kobiete ̨ w
purytańskim społeczeństwie stanowiła odzwierciedlenie autorytarnych
stosunków społecznych, represyjnego systemu moralnego oraz wyzysku
ekonomicznego. Kobieta pełniła bowiem potrójna ̨ role ̨ – role ̨ ekonomicz-
na,̨ stajac̨ sie ̨ najtańsza ̨ siła ̨ robocza;̨ role ̨ seksualna,̨ bed̨ac̨ traktowana

18 Ibidem, s. 153-154.
19 Ibidem, s. 154.
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wyłac̨znie jako obiekt seksualny; oraz w końcu funkcje ̨ reprodukcyjna ̨
i to w podwójnym znaczeniu. Z jednej strony, kobieta miała za zadanie
rodzić kolejnych niewolników (i w istocie to macierzyństwo stanowić miało
jej najważniejsze zadanie), z drugiej zaś, miała wychowywać bierne oraz
posłuszne jednostki.

W istocie kobieta od zawsze była traktowana i oceniania nie ze wzgled̨u
na jej prace,̨ umiejet̨ności, talenty czy inteligencje,̨ lecz ze wzgled̨u na płeć.
Skutkowało to tym, iż aby zachować swe prawo do życia, do zajmowanej po-
zycji, tego co posiada, musiała nieustannie płacić, w tym również swym cia-
łem. Zatem zasadnicza ̨ kwestia ̨ nie było to czy kobieta sie ̨ sprzedaje, tylko
komu i ilu meż̨czyznom – czy jak prostytutka wielu, czy jak żona jednemu
(wzgled̨nie kilku)20.

Tymczasem tradycyjne role płciowe to kłamstwo, a przynajmniej nie po-
siadaja ̨swego uwarunkowania w prawach naturalnych. Sa ̨wyłac̨znie wytwo-
rem socjalizacji, dyskursów oraz stosunków władzy, czy mówiac̨ prościej –
stanowia ̨odzwierciedlenie kultury, ideologii oraz interesówklas panujac̨ych.
Od małego, wrec̨z od kołyski, człowiek znajduje sie ̨ pod nieustannym nadzo-
rem i jest nieprzerwanie modelowany, po to aby wypełniał z góry określone
role społeczne. W epoce purytańskiej sprawiło to, iż zależnej oraz podpo-
rzad̨kowanej kobiecie narzucono pełnienie jedynie roli matki oraz żony, w
nastep̨stwie czego nie tylko straciła szanse na jakak̨olwiek niezależność, lecz
całe życie i zmieniajac̨y sie ̨ świat przemijał obok niej. Naturalne pragnienia,
pasje czy zwykła ciekawość świata zostały przytłumione sa ̨ przez oficjalna ̨
kulture ̨ i oficjalny aparat polityczny. W nastep̨stwie tego doszło do interna-
lizacji wszystkich elementów purytańskiej wiary oraz gospodarki kapitali-
stycznej.

Emma Goldman chociaż zalecała kobietom podjec̨ie walki o niezależność
ekonomiczna,̨ co głównie sprowadzało sie ̨ do podjec̨ia pracy najemnej, do-
skonale zdawała sobie sprawe,̨ że takie rozwiaz̨anie mogło przynieść co naj-
wyżej cześ̨ciowa ̨ niezależność, gdyż podejmujac̨e prace ̨ kobiety stawały sie ̨
tak samo zależne, tak jak zależni od kapitału i kapitalistów byli meż̨czyźni,
bed̨ac̨ poddanymi takiemu samemu (a może nawet i wiek̨szemu z racji ich
słabszej pozycji przetargowej) wyzyskowi, cierpieniu oraz alienacji. Wobec
tego ta forma niezależność ekonomicznej, oznaczała jedynie niezależność

20 E. Goldman, The Traffic…, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 175.
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młode dziewczet̨a do całkowitej ignorancji i zaciemnienia w kwestiach sek-
sualnych, pomimo iż rzekomo miało to chronić ich „niewinność” oraz „czy-
stość”40.

Docieramy teraz, jak sad̨ze,̨ do sedna tej kwestii. To właśnie owa moral-
na hipokryzja, czyli owe illegalizmy odnoszac̨e sie ̨ do seksualności bogatych
i meż̨czyzn, stanowiły jedna ̨ z zasadniczych (obok ekonomicznych, którym
Emma nadawała pierwszeństwo) przyczyn rozwoju prostytucji. Każdej nie-
zameż̨nej kobiecie szukajac̨ej przyjemności, rozkoszy i namiet̨ności, czy też
zwykłej odskoczni od monotonnej i wyniszczajac̨ej pracy, przylepiano styg-
mat – prostytutka, czy też nierzad̨nica, czyniac̨ z niej niczym zbrodniarza. Za
zejście z drogi „cnoty”, za czerpanie satysfakcji z seksu oraz w ogóle za jego
uprawianie bez sankcji państwa i kościoła kobieta zostawała osad̨zona oraz
potep̨iona. Jak przekonywała amerykańska anarchistka – była to zbrodnia
oficjalnej moralności41.

Goldman pytała czy normalnym było, iż kobieta, aby nie stać sie ̨wedle ofi-
cjalnej moralności kobieta ̨ upadła,̨ musiała poskromić swe najbardziej pod-
stawowe, najbardziej naturalne i najsilniejsze pragnienia, instynkty, tłumiac̨
swego ducha, narażajac̨ na szwank swe życie, powstrzymujac̨ sie ̨ od możli-
wości czerpania przyjemności, szcześ̨cia i satysfakcji z seksu domomentu aż
została żona ̨ dobrego meż̨czyzny?42

Wcześniejsze uwagi dotyczac̨e tragedii panowania oficjalnej moralno-
ści i jej zinternalizowania doskonale manifestuja ̨ sie ̨ przy okazji analizy
niniejszego problemu. Goldman podkreślała bowiem, iż wiele kobiet wy-
chowanych; czy raczej którym wpojono tradycyjne, purytańskie normy,
konwenanse oraz wartości; nawet jeżeli świadomie wyszła poza ich ramy,
nadal je uznawała oraz podporzad̨kowywała sie ̨ im. Oznaczało to ich zgode ̨
na izolacje ̨ oraz stygmatyzacje.̨ Uważały sie ̨ za „kobiety upadłe”, niepełno-
wartościowe, które nie zasługiwały na miano prawdziwej kobiety. Stajac̨ sie ̨
„nieczysta”̨ oraz „niemoralna”̨, w praktyce traciły szanse na małżeństwo.
Jeżeli jednak znalazł sie ̨ jakiś chet̨ny do ożenku, to przypominać to miało
pewna ̨ transakcje,̨ w której kobieta kupowała łaske ̨ tego „dobrodusznego
meż̨czyzny” biorac̨ego za żone ̨„kobiete ̨upadła”̨, co pozwalało jemu chodzić
w glorii chwały, jako litościwemu czy nawet szlachetnemu. Zarazem nie

40 Ibidem, s. 182.
41 Ibidem, s. 182-183.
42 E. Goldman, Marriage…, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 207.
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urzad̨zono seksualność oraz z cała ̨ bezwzgled̨nościa ̨ ja ̨ egzekwowano. Tra-
dycyjna moralność nakazywała, aby młoda, piek̨na i pełna pasji kobieta, po-
siadajac̨a własne marzenia, pragnienia, w tym również seksualne, nie mogła
zaznać piek̨na, majestatu oraz siły namiet̨ności i seksu aż do ślubu. Prowa-
dzić to musiało do wpadniec̨ia przez nia ̨w głód „ludzkiej rośliny”. Wszakże
w żadnym razie nie oznacza, że to wyłac̨znie kobieta była ofiara.̨ Oficjalna
moralność nakazywała bowiem, aby młody i „odpowiedzialny” meż̨czyzna,
gotów ożenić sie ̨ z ta ̨ cnotliwa ̨ kobieta,̨ czekał aż zgromadzi wystarczajac̨e
środki ekonomiczne, aby zapewnić byt przyszłej rodzinie. W konsekwencji
zakochani musieli czekać na ślub i konsumpcje ̨ ich zwiaz̨ku nawet przez dłu-
gie lata37.

Jednakże niejawne illegalizmy pozwalały temu meż̨czyźnie zaspokoić swe
pragnienia i czerpać satysfakcje ̨ z życia seksualnego gdzie indziej, bowiem
w wymiarze praktycznym nikt nie potep̨iał meż̨czyzny, a przynajmniej nie
prześladował go, gdy daż̨ył do zaspokojenia swegopoped̨u seksualnego. Tym-
czasem kobieta nie mogła liczyć na taka ̨ skale ̨ przyzwolenia, co w praktyce
oznaczało skazanie jej na życie w celibacie bad̨ź zyskanie etykiety dziwki, je-
żeli odważyła sie ̨ nie żyć w „czystości” przed ślubem. Tym samym skazana
została na cierpienie, frustracje ̨ i brak satysfakcji ze swej cielesności. Jedno-
cześnie potep̨iajac̨y ja ̨moralności przekonywali, iż oficjalna moralność win-
na modelować charakter i nature ̨kobiety zgodnie z wytycznymi owej moral-
ności38.

Wobec tego dziewczet̨a i chłopcy od najmłodszych lat bylimodelowani we-
dle pożad̨anego wzorca. W przypadku dziewczat̨, oznaczało to celowe utrzy-
mywanie ichw stanie nieświadomości, niewiedzy oraz zwyczajnej ignorancji
odnośnie seksualności, przy jednoczesnym potep̨ieniu wszelkich pragnień
natury umysłowej i fizycznej. Oczywistym jest, iż prowadziło to do kalecze-
nia kobiecości39.

Owe illegalizmy wzmacniane były oficjalnymi dyskursami, które nakazy-
wały społeczeństwu uważać, iż doświadczenie seksualne meż̨czyzny jest je-
go atrybutem, podczas gdy na seksualność kobiety oraz jej doświadczenie
spoglad̨ano jak na straszne nieszcześ̨cie, utrate ̨moralności, istne splamienie
honoru, przez co ta przestawała być uważana za dobrego oraz honorowego
człowieka. Takie podwójne standardy, zdaniem Goldman, odgrywały wcale
nie tak mała ̨ role ̨ w wytwarzaniu prostytucji, bowiem prowadzić to miało

37 E. Goldman, Victims…, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 171.
38 Ibidem, s. 181.
39 E. Goldman, The Traffic…, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 181.
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ekonomiczna ̨od meż̨a bad̨ź ojca, prowadzac̨ jednocześnie do pełnej zależno-
ści ekonomicznej od kapitalisty21.

Jednak i te propozycje, które przeto w żadnym stopniu nie były rewolucyj-
ne, napotykały nieprawdopodobna ̨bariere ̨ ze strony oficjalnych dyskursów,
skuteczniewiaż̨ac̨ych kobiety z istniejac̨ymporzad̨kiem. Jak bowiem zwraca-
ła uwage ̨amerykańska anarchistka, wiele kobiet internalizujac̨ je, zaczynało
traktować swa ̨ prace ̨ zawodowa ̨ w kategoriach tymczasowości. Stanowić to
miało jedna ̨ z przyczyn niskiego uzwiaz̨kowienia kobiet, gdyż te wychodzić
miały z założenia „a po co mam przystep̨ować do zwiaz̨ku? Wyjde ̨ za maż̨ i
zajme ̨ sie ̨ domem”. Wmówiono im, że pisana ̨ im rola,̨ jest jedynie rola matki
i żony. Praktyka okazywała sie ̨ jeszcze bardziej brutalna. Mianowicie dom
wcale nie zwolnił kobiet z płatnego niewolnictwa, lecz jedynie je zintensyfi-
kował, bowiem w tym układzie kobieta pracowała najcześ̨ciej na dwa etaty –
dla kapitalisty i dla meż̨a w domu. W konsekwencji dom nie był jej domem,
tylko drugim miejscem pracy, o który musiała dbać oraz nieustannie daż̨yć
do zaspokojenia meż̨czyzny22.

Odchodzac̨ na chwile ̨ od głównego wat̨ku, warto ponownie zajac̨ sie ̨ za-
gadnieniem „umysłowego wiez̨ienia” jakie stworzył purytanizm. Goldman
dostrzegała bowiem, iż internalizacja przez wiele kobiet oficjalnych norm,
konwenansów, dyskursów, które przecież określały ich podrzed̨na ̨role,̨ spra-
wiło, iż te stały sie ̨ nie tylko lojalnymi poddanymi wypełniajac̨ymi przypisa-
ne im społeczne, seksualne i ekonomiczne role, ale ich świadomość i hory-
zonty umysłowe zostały ograniczone, niemal zamkniet̨e w ciasnym wiez̨ie-
niu, przez co te były niejednokrotnie najwiek̨szymi ored̨owniczkami oraz
strażniczkami tego ładu. Tym samym bed̨ac̨ pierwotnie jedynie przedmio-
tem interwencji władzy, wkrótce stały sie ̨ jej nośnikami, rozprzestrzeniajac̨
ja ̨ na kolejne pokolenia w drodze socjalizacji. Doskonale ilustrować nam to
miała postawa kobiet podczaswalk pomied̨zywłaścicielami kopalń z Zachod-
nim Zwiaz̨kiem Górników w 1903 roku, która w dużej mierze zadecydowała
o kles̨ce górników, bed̨ac̨ych ich meż̨ami, ojcami, kochankami bad̨ź/i syna-
mi, gdyż zamiast wesprzeć ich bezpośrednio lub pośrednio poprzez oddanie
głosu na przedstawiciela świata pracy w wyborach na urzad̨ gubernatora,
masowo poparły Peabodego – wroga klasy robotniczej i posłusznego sługe ̨
właścicieli kopalń23.

21 E. Goldman, Marriage and Love, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 208.
22 Ibidem, s. 209.
23 E. Goldman, Anarchism and Other Essays, Digireads.com Publishing, Stilwell 2008, s. 85.
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Naturalnie, socjalizacja i internalizacja konwenansów, norm czy też ról
społecznych nie dotyczyła wyłac̨znie kobiet. Na wyższym poziomie dotkne-̨
ła ona cały świat pracy, prowadzac̨ do samozniewolenia sie ̨najmitów, którzy
w wiek̨szości pozostawali zgodni co do tego, że to dziek̨i swym szefom byli w
stanie przetrwać. Zdaniem „Czerwonej Emmy” stanowiło to wyraz najwiek̨-
szej bezradności mas, ale i demonstracje ̨ ujarzmiajac̨ej siły norm.

Małżeństwo jako źródło cierpienia –
ujarzmiajac̨a funkcja małżeństwa
Nadeszła pora, aby zmierzyć sie ̨ z dotychczas jedynie wzmiankowanym pro-
blemem jakim jest instytucja małżeństwa, przynajmniej w tradycyjnym uje-̨
ciu, i pełniona ̨ przez nia ̨ rola ̨w kontrolowaniu seksualności ludzkiej (kobie-
cej zwłaszcza) oraz reprodukowaniu społeczno-ekonomicznego status quo.
Zatem należy zaczać̨ od stanowczego zaznaczenia, iż Emmie Goldman mał-
żeństwo jawiło sie ̨ jako pewna forma relacji pomied̨zy meż̨czyzna ̨ a kobieta ̨
odnoszac̨a ̨ sie ̨do sfery ekonomicznej, społecznej i seksualnej, niosac̨ ze soba ̨
– przynajmniej w tradycyjnym modelu – poddańcze i zależne relacje stojac̨e
w opozycji wobec wolności jednostek. Obwarowane zostało ono cała ̨ siecia ̨
regulaminów, rozporzad̨zeń, norm, powinności, obowiaz̨ków i innych „wy-
mogów normalności”, tworzac̨ych podstawe ̨dla kontroli stosunków społecz-
nych.W konsekwencjimałżeństwo oznaczało nieustanny nadzór oraz presje,̨
by postep̨ować zgodnie z ze społecznymi oczekiwaniami wynikajac̨ymi z do-
minujac̨ego systemu moralnego, zwłaszcza w odniesieniu do rozrodczości.
Ta moralna dyktatura prowadzić miała do wysychania miłości, światła i ra-
dości płynac̨ej z życia24.

Purytanizm sprawił, iż rola kobiety w małżeństwie określona została
przez jej seksualność, w nastep̨stwie czego podporzad̨kowana została ona
wyłac̨znie kwestiom reprodukcji – rodzeniu dzieci. Zatem niezależnie od
konsekwencji zdrowotnych, ekonomicznych czy społecznych, każda kobieta
musiała sprowadzać na świat kolejne pokolenia. To miało stanowić jej sens
i cel w życiu. Tymczasem skutkowało to licznymi problemami, patologiami
a przede wszystkim stwarzało zagrożenie dla samych dzieci, gdyż wynisz-
czone ekonomicznie oraz zdrowotnie kobiety, zmuszone do nieustannego
rodzenia, nie były w stanie zapewnić swemu potomstwu należytej opieki,

24 E. Goldman, Victims…, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 172.
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kwestii rozrodczych. Zanegowano „seksualność jałowa”̨, czyli nie służac̨a ̨re-
produkcji; amputowano cielesność; odrzucono na bok wszelka ̨przyjemność.
Seksualność została obwarowana niezliczona ̨ liczba ̨ dyskursów, norm, kon-
wenansów, regulaminów, obowiaz̨ków, powinności, znajdujac̨ sie ̨ nieustan-
nie pod nadzorem oraz presja ̨oficjalnego społeczeństwa. Lecz jak już zostało
rzeczone nie dotyczyło to wszystkich, a przynajmniej nie wszystkich w rów-
nym stopniu, co stanowiło przyczynek dla rozwoju purytańskiej hipokryzji.

Goldman dostrzega ja ̨ w dwojakim sensie. Po pierwsze, wystep̨ować mia-
ła zasadnicza różnica pomied̨zy seksualnościa ̨ mes̨ka ̨ a kobieca.̨ Po drugie,
istniały dwie odreb̨ne seksualności – bogatych oraz biednych, czyli de fac-
to burżuazji i klasy robotniczej. Istote ̨ tego zjawiska tworzyła zaszczepiona
na poziomie strukturalnym nierówność i niesprawiedliwość, zarówno klaso-
wa, jak i płciowa, która zakodowana oraz rozpowszechniana była za pośred-
nictwem oficjalnego systemumoralnego i wynikajac̨ych z niego: dyskursów,
norm czy też konwenansów.

Nie powinnonas to doprowadzić domylnego założenia jakoby istniały dwa
bad̨ź cztery systemy moralne, odreb̨ne dla klasy robotniczej i burżuazji, a
także dla kobiet oraz meż̨czyzn. Teoretycznie bowiem oficjalna moralność
oraz oficjalne dyskursy dotyczyły wszystkich w równych stopniu. W prak-
tycznym jednakwymiarze zakodowane zostały klasowe oraz płciowenierów-
ności, co odznaczało sie ̨ zupełnie odmienna ̨ skala ̨ moralnego przyzwolenia.
Wiec̨ej było wolno bogatemu niż biednemu, ale także i proletariuszowi aniże-
li proletariuszce. Mówiac̨ wprost, pomimo iż dyskursy oraz urzad̨zenie sek-
sualności wpierw dotkneł̨o burżuazje,̨ by dopiero później dotrzeć do warstw
ludowych, jak przynajmniej mówi nam historia, to warstwy posiadajac̨e w
mniejszym stopniu zostały poddane owym regulacjom. W praktyce nikt im
nie zabraniał czerpania przyjemności, bawienia sie ̨ we własnym towarzy-
stwie oraz chodzenia do swych klubów36. Najmitom tak. Z reszta ̨ dyskursy
te stanowiły istotny instrument kontroli politycznej, potrzebny do ujarzmie-
nia proletariatu i dostosowania go do potrzeb gospodarki towarowej. Niebez-
pośrednio, acz Goldman w ten sposób dotkneł̨a problemu, popularnych w
XIX wieku, kampanii „umoralniajac̨ych klasy niższe”, które stanowiły pew-
na ̨ forme ̨ kontroli społecznej, politycznej oraz ekonomicznej. Za ich pośred-
nictwem zamierzano pozbawić najmitów ciała i seksualności.

Piet̨no płci stanowiło jednak główny asumpt dla rozwoju moralnej hipo-
kryzji, bowiem to właśnie ono sprawiło, że kobiecie w najszerszym stopniu

36 E. Goldman, The Hypocrisy…, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 157.
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reg innych anarchistów, jak np. E. Mühsam33 czy Voltairine de Cleyre34 – że
znajduje sie ̨ pod kuratela ̨ państwa oraz kościoła, ingerujac̨ych w ten sposób
w sfere ̨ ludzkiej prywatności i intymności, ale głównie dlatego, że opiera sie ̨
na asymetrycznych relacjach władzy. Tradycja wspiera bowiem panowanie
jednego małżonka, który wyzyskuje i podporzad̨kowuje drugiego. Stanowi
to dla miłości jałowa ̨ glebe,̨ która nie może dać tego co daje prawdziwa (tj.
wolna) miłość35.

Zmierzajac̨ do konkluzji tej cześ̨ci, należałoby rzec, iż biopolityczna funk-
cja małżeństwa wydawała sie ̨Goldman oczywista – podporzad̨kowane zosta-
ło ono kwestii rozrodczości. Ludzka seksualność służyć miała jedynie two-
rzeniu nowych obywateli oraz pracowników najemnych. Jak sie ̨ przekonali-
śmy we wcześniej cześ̨ci artykułu i co rozwijam w nastep̨nych, wyzbyta zo-
stała z wszelkiej zmysłowości, przyjemności oraz rozkoszy. Zamierzano usu-
nać̨ wszelka ̨ seksualność, która nie jest nastawiona na rozrodczość, zakazać
„działań jałowych” (czyli praktyk seksualnych nie służac̨ych rozrodczości),
odrzucić przyjemność, radość, satysfakcje ̨ czy też zwykłe szcześ̨cie. W tym
też celu – jak najbardziej celowo poprzez cała ̨ sieć dyskursów, norm, socjali-
zacje ̨pierwotna ̨i szkolna ̨– utrzymywano kobiety w niewiedzy odnośnie wła-
snego ciała i seksualności.Miało to ułatwić produkowanie kolejnych pokoleń
posłusznych; smutnych; egzystujac̨ych, nie zaś żyjac̨ych; niewolników, znie-
wolonych przez oficjalna ̨moralność, konwenanse, normy i dyskursy, pozba-
wionych zarazem ciepła, radości, przyjemności oraz satysfakcji; wszystko po
to, aby utrzymać odgórnie przypisane kobiecie role społeczne: role ̨ ekono-
miczna ̨ jako najtańsza siła robocza; role ̨ seksualna,̨ czyli określanie poprzez
bycie obiektem seksualnym; oraz role ̨ reprodukcyjna,̨ czyli rodzenie kolej-
nych pokoleń niewolników i przygotowywanie ich do tej roli.

Seksualność burżuazyjna a proletariacka oraz
seksualność mes̨ka a kobieca
Z wcześniejszych ustep̨ów samorzutnie nasuwa sie ̨ konkluzja, iż ludzka sek-
sualność została spet̨ana, ograniczona czy też sprowadzona wyłac̨znie do

33 E. Muhsam, Liberating Society from the State: What is Communism Anarchism? w: Liberating
Society from the State and other writings, Oakland 2011, s. 207-212

34 V. de Cleyre, Those Who Marry Do Ill, w: V. de Cleyre, Exquisite Rebel: The Essays of Voltairine
de Cleyre—Feminist, Anarchist, Genius, wybrali S. Presley, C. Sartwell, New York 2005, s. 198.

35 E. Goldman, Marriage…, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 212.
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zaś presja ekonomiczna sprawiała, że kolejne ciaż̨e stawały sie ̨ zagrożeniem
dla życia już narodzonych dzieci, wobec czego – co obrazuje nam nastep̨ny
przykład purytańskiej hipokryzji – zakwitła aborcja25. Ponadto, o czym
nie wolno nam zapominać, ta presja sprawiła, iż wartość życia kobiety
została zredukowana do minimum, podporzad̨kowujac̨ ja ̨wyłac̨znie kwestii
rozrodczości. Był to nie tylko wyraz bestialstwa tamtych czasów, lecz
również zwyczajne zagrożenie dla życia oraz zdrowia milionów kobiet i ich
dzieci.

Podporzad̨kowanie małżeństwa rozrodczości miały na celu ukryć dyskur-
sy gloryfikujac̨e, a wrec̨z sakralizujac̨e je; tak od strony religijno-moralnej,
przez co małżeństwu przypisywano wrec̨z mistyczno-oczyszczajac̨a z grze-
chu moc; jak i te bardziej romantyczne, które kazały postrzegać je jako sy-
nonim bad̨ź naturalna ̨ konsekwencje ̨ miłości. W rzeczywistości ma to być
jednak przesad̨. Miłość i małżeństwo nie maja ̨niczego wspólnego, nie sa ̨sko-
relowane, współzależne, zaś małżeństwo nie jest dopełnieniem miłości. W
istocie znajduja ̨ sie ̨ na przeciwległych biegunach. Wszakże nie wyklucza to
faktu, iż niektóre małżeństwa sa ̨ owocem miłości, ale pojawia sie ̨ ona nie-
zależnie od małżeństwa, nie zaś dziek̨i niemu. Całkowicie fałszywy jest na-
tomiast poglad̨ jakoby miłość miała wynikać z małżeństwa, przekonywała
„Czerwona Emma”26.

Rzeczywistość okazuje sie ̨ brutalna i parafrazujac̨ Freuda można rzec, iż
życie małżeńskie stanowi nieustanne źródło cierpienia oraz upokorzenia
dla obojga małżonków. Przede wszystkim za sprawa,̨ iż pozostaje ono
głównie układem ekonomicznym, niezwykle silnie wiaż̨ac̨ym oraz bardzo
wymagajac̨ym, przy czym zyski sa ̨ znacznie mniejsze, aniżeli inwestycje.
W tym układzie kobieta płaci meż̨owi soba,̨ swa ̨ wolnościa,̨ godnościa,̨ sek-
sualnościa ̨ oraz prywatnościa.̨ Małżeństwo zmusza ̨ ja ̨ do stanu zależności
od meż̨a, do przeistoczenia sie ̨ w istote,̨ której role ̨ społeczna ̨ już dawno
wyznaczono, a która nie posiada prawa do zdefiniowania siebie. Meż̨czyzna
z kolei, chociaż tak nie ograniczany z racji istnienia szeregu illegalizmów, w
szczególności odnoszac̨ych sie ̨do sfery seksualnej, pet̨any jest wiez̨ami oraz
presja ̨ ekonomiczna ̨ – musi utrzymać rodzine,̨ a także utrzymywać żone ̨ w
zależności, co rodzi cierpienie27.

Powracajac̨ do tragedii małżeństwa, jako drugi czynnik tego stanu, Gold-
man wskazywała właśnie owa ̨ ekonomizacje ̨ relacji i postrzeganie małżeń-

25 Ibidem.
26 E. Goldman, Marriage and…, w: Idem, Red Emma…, op. cit., s. 204.
27 Ibidem, s. 204-205.
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stwa jako umowy ekonomicznej. Zabija to romans i emocje. Uczucia staja ̨
sie ̨ nie istotne – ich miejsce zajmuje ekonomia. Jedyne co sie ̨ liczy to, to czy
meż̨czyzna może utrzymać żone,̨ ile ma pienied̨zy, jaki jest jego status i po-
chodzenie klasowe? Ten rodzaj materialnej umowy jest wspierany i sankcjo-
nowany przez państwo oraz Kościół, bowiem pozwala on utrzymać kontrole ̨
nad społeczeństwem oraz jego rozrodczościa.̨ Dodatkowomałżeństwo zabija
wszelka ̨spontaniczność oraz piek̨nomiłości, bez której pożycie nie przynosi
żadnej rozkoszy, traci potencjał rozwijania wzajemnego szacunku oraz po-
głeb̨iania wiedzy bez czego każdy zwiaz̨ek umrze i zawiedzie28.

Goldman niemiała problemu z precyzyjnymokreśleniem ani autorytarnej
roli patriarchalnego małżeństwa jako narzed̨zia służac̨ego reprodukowaniu
status quo, ani też wskazania źródeł tego stanu. Pierwsza ̨ kwestia ̨ pozostaje
to, iż w tradycyjnym, tj. patriarchalnym, społeczeństwie, płcie sa ̨ od siebie
oddzielone swoistym murem, co powoduje, że żyja ̨ w zupełnie odreb̨nych
światach. Mur ten tworza ̨ mity, stereotypy, przesad̨y oraz uprzedzenia. W
konsekwencji małżonkowie pozostaja ̨ dla siebie nieznajomymi. Żony rodza ̨
dzieci i opiekuja ̨ sie ̨nimi, uważajac̨ swych meż̨ów za obce im osoby. Meż̨czy-
zna z kolei, co pozostaje w zgodzie z mitami, charakteryzuje sie ̨ poczuciem
wyższości wzgled̨em kobiety, która ma być mu podporzad̨kowana, traktujac̨
ja ̨ zarazem jako obiekt seksualny. Wszakże relacje te sa ̨ poniżajac̨e dla oboj-
ga, co pogłeb̨ia fakt, że w chrześcijańskich społeczeństwach nadal pokutuje
mit, jakoby kobieta nie posiadała duszy, a Bóg wyznaczył jej role ̨ dodatku i
służac̨ej meż̨czyźnie29.

Uzmysławia nam to ujarzmiajac̨a ̨moc normoraz role ̨socjalizacji w ich roz-
przestrzenianiu, bowiemwyłac̨znie dziek̨i powszechnemumodelowaniu jed-
nostek zgodnie z normami, regułami, wartościami, czy też po prostu swoisty-
mi „wytycznymi” oficjalnego porzad̨ku, instytucja małżeństwa mogła prze-
trwać tak długo nie ulegajac̨ wiek̨szym zmianom. W tym wypadku amery-
kańska anarchistka skoncentrowała sie ̨ na wychowaniu dziewczat̨, którym
od maleńkości wpaja sie,̨ iż małżeństwo stanowi jedyny sens i cel ich życia.
Wobec tego od kołyski sa ̨ przygotowywane do roli żony – podobnie jak świ-
nia przygotowywana jest na ubój. Krytyka tego stanu uchodzi za najwiek̨sze
plugastwo, świet̨okradztwo, niczym za zbrodnie,̨ co rzecz jasna podtrzymuje
instytucje ̨małżeństwa. Potencjalna żona imatka celowo trzymana jest w bło-
giej niewiedzy dotyczac̨ej jej własnej seksualności, co uważane jest za cnote,̨

28 Ibidem, s. 204-208.
29 Ibidem, s. 206.
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a co w rzeczywistości stanowić może jedno ze źródeł prawdziwego nieszcze-̨
ścia kobiety w małżeństwie – nieświadomości. W konsekwencji seks, bed̨a-̨
cy przecież jednym z najbardziej naturalnych instynktów, odbierany bywa
przez kobiety za coś obrzydliwego i wstydliwego30.

Rzucenie wyzwania tej sytuacji spotyka sie ̨ z natychmiastowa ̨ reakcja ̨mo-
ralistów oraz aparatu represji. Zatem jeżeli kobieta w jakiś sposób dowiaduje
sie ̨ czegoś o swej seksualności bez kurateli państwa i kościoła, zostaje uzna-
na za wyrzutka społecznego, jako ktoś niegodny „dobrego” meż̨a. Staje sie ̨
wiec̨ kobieta ̨ upadła.̨ Analogiczny proces zachodzi wówczas, kiedy pragnie
określić własna ̨ podmiotowość, czyli wyzwolić sie ̨ od przypisanej jej z góry
roli społecznej, gdyż to przecież zagraża „uświec̨onej” i „błogosławionej” in-
stytucji małżeństwa31.

Nie można zapominać, iż u podstaw negacji instytucji małżeństwa przez
„Czerwona ̨ Emme”̨ legł imperatyw wolnej miłości, czyli – jej zdaniem – je-
dynej prawdziwej formy miłości. Ta bowiem ze swej natury sprzeciwia sie ̨
wszelkim prawom, normom i konwenansom. Żadna ziemska siła nie jest w
stanie podporzad̨kować jej sobie, a tym bardziej kupić. Można podbić dowol-
ne państwo, ale nie można podbić miłości. Ludzki duchmoże zostać całkowi-
cie zdyscyplinowany i spet̨any, ale i on bed̨zie bezsilny wobec miłości. Jest
ona bowiem najgłeb̨szym elementem życia, a także źródłem nadziei oraz ra-
dości. Posiada wszechpoteż̨na ̨ siłe,̨ która czyni ludzkie życie wartym prze-
życia, dodaje mu koloru, ciepła, wartości oraz sensu. W nastep̨stwie życie
najwiek̨szych biedaków może być bardziej kolorowe i wewnet̨rznie bogat-
sze aniżeli puste i pozbawionemiłości życie bogacza. Ma ona zatemmoc czy-
niac̨a ̨z żebraka króla i z króla cierpiac̨ego z pustki żebraka. Dlatego też Gold-
man pytała sie ̨retorycznie – jakmożnamiłość, którama być wszechpoteż̨na,
uważać za synonim małżeństwa zrodzonego przez zimne potwory jakimi sa ̨
państwo i kościół?32 Co równie istotne, miłość nie potrzebuje zewnet̨rznej
ochrony – w postaci prawa, państwa, moralności – bowiem sama jest ochro-
na ̨ dla siebie samej.

Dochodzi zatemdoodrzucenia pewnej figury każac̨ej namutożsamiaćmał-
żeństwo z miłościa.̨ Ta, jako że ze swej natury jest wolna, w pełni zakwitnać̨
może wyłac̨znie w stanie wolności. Wówczas urzeczywistnia sie ̨ w pełni jej
poteg̨a. Zgodnie z ta ̨ perspektywa,̨ małżeństwo stanowi zatem przeciwień-
stwo miłości oraz wolności. Nie tylko dlatego – na co także wskazywało sze-

30 Ibidem, s. 207.
31 Ibidem, s. 207-208.
32 Ibidem, s. 211.
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