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Dariusz Misiuna
Pisanie o miłości zniewala je ̨zyk, tym bardziej, jeśli ma być to miłość wyzwolona. Co gorsza, zniewala sama ̨ miłość, albowiem słowa przynależa ̨ do sfery Logosu, a miłość do sfeiy
Erosa. Logos to rozum (jakże błe ̨dnie czasem zwany „zdrowym rozsa ̨dkiem”), czyli zasada porza ̨dkuja ̨ca. Eros to nieposkromiony pope ̨d życia, któremu obcy jest porza ̨dek. Logos
tworzy prawa, aby poskromić Erosa. Posługuje sie ̨ w tym celu je ̨zykiem jako źródłem usidlenia. Cóż zatem można tworzyć, kiedy sie ̨ pisze o miłości? Jedynie traktaty seksuologiczne i
dzieła pornograficzne. Seksuologia i pornografia to dwie strony medalu. Wykorzystuja ̨ je ̨zyk ze sklepu mie ̨snego, albowiem obcuja ̨ z materia ̨, która ̨ można ujarzmić jedynie wtedy,
gdy sie ̨ ja ̨ sprowadzi do poziomu mie ̨sa. Sta ̨d liczne techniczne sformułowania, wyste ̨puja ̨ce zarówno u „szanowanych” seksuologów, jak i „wzgardzanych” pornografów: „uprawiać
seks”, „mieć seks”, „głe ̨bokie pchnie ̨cie”. Być może, soczyste „rżnie ̨cie”, czy „pieprzenie”
lepiej wyraża istote ̨ rzeczy, ponieważ jest w nim pewien ładunek emocjonalny. Tyle że takie słowa moga ̨ nas narazić na atak ze strony feministek, które nazwa ̨ je „niechcianym
zainteresowaniem”. Cóż mon cheri, je ̨zyk jest patriarchalny i wyraża me ̨ski punkt widzenia.
A zatem, co można powiedzieć o „wolnej miłości”, świadomie łamia ̨c je ̨zyk. Austin
Osman Spare, twórca magii chaosu i do bólu przeszywaja ̨cych seksualnościa ̨ obrazów,
streścił to niegdyś najlepiej: „w naturze wszystko ze wszystkim kopuluje”. Ośmiele ̨ sie ̨
pójść jeszcze dalej i stwierdzić, że w kulturze również wszystko ze wszystkim kopuluje.
Ptaszek może to robić z ptaszkiem, piesek z suczka ̨, a kogut z kura ̨, ale człowiek zaprowadza w tym świecie natuiy seksualna ̨ rewolucje ̨ kulturalna ̨. Otwiera autonomiczny świat
idei i wyobrażeń, w którym wszystko ze wszystkim może sie ̨ parzyć i ła ̨czyć. Seksualność
ludzka obejmuje sfere ̨ fantazji, a przez to przestaje być zwykłym aktem służa ̨cym zaspokojeniu przyjemności i przedłużeniu gatunku, ale i uruchamia erotyzm — seksualność
jako forme ̨ wzajemnego doskonalenia sie ̨. Skoro zaś seksualność ludzka nie zna granic,
gdzie sa ̨ bariery dla „wolnej miłości” i ska ̨d w ogóle pojawia sie ̨ cały ten problem?
Człowiek posiada niespotykany w naturze potencjał samodoskonalenia. Ludzkie stado
posiada zaś niesłychanie subtelne metody warunkowania, dzie ̨ki którym zapewnia sobie
homogeniczność. Interesy stada nie daja ̨ sie ̨ pogodzić z interesami jednostki, kiedy do głosu dochodzi seks. A że ża ̨dza nieustannie targa ludźmi, aparat kontroli społecznej (zmienny w swoich historycznych postaciach) sie ̨ga po ore ̨ż represji, którym tłumi te ̨ pote ̨żna ̨
emocje ̨. Akt opanowania tej emocji jest jednocześnie aktem zawładnie ̨cia czyja ̨ś seksualnościa ̨, a wie ̨c aktem ustanowienia władzy. Władza i wolność wykluczaja ̨ sie ̨, podobnie jak
miłość represja. Skłonny jestem twierdzić, że geneza rozwoju władzy nie ma charakteru
ekonomicznego, czy kulturowego, ale seksualny właśnie.
Problem „wolnej miłości” mógł powstać tylko w kulturze świata Zachodu. Polinezyjczycy nie maja ̨ takiego problemu, choć również posiadaja ̨ specyficzne obyczaje seksualne. A
jednak to właśnie nasza kultura represjonuje seks ze szczególna ̨ zaciekłościa ̨. Ten proces
zniewolenia seksualności da sie ̨ podzielić na trzy fazy:
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1. fiize ̨ chrystianizacji Europy (religijna kontrola seksualności),
2. faze ̨ Oświecenia (społeczna kontrola seksualności),
3. faze ̨ tzw. Rewolucji Seksualnej z lat 60-tych (uprzedmiotowienie seksualności).
Nasze życie seksualne poddane jest działaniom trzech czynników:
1. pope ̨du,
2. śladu pierwszych doświadczeń seksualnych,
3. uwarunkowaniom społecznym.
Punkt wyjścia stanowi pope ̨d. To on wprawia w ruch cała ̨ te ̨ materie ̨. Pierwsze doświadczenia seksualne w olbrzymiej mierze kształtuja ̨ nasza ̨ przyszła ̨ postawe ̨ wobec seksu. To,
czy lubimy to robić „po bożemu”, czy wolimy obnażać sie ̨ na ulicy, czy też korzystamy z
rozmaitych fetyszy w celu zwie ̨kszenia podniecenia seksualnego ma swoje źródło w owych
pierwszych doświadczeniach seksualnych. Kiedy pozostajemy przy tych dwóch czynnikach, nasza miłość nie jest niczym skre ̨powana. Niestety, do naszego życia seksualnego
wkrada sie ̨ jeszcze trzeci czynnik — uwarunkowanie społeczne. Nasza ekspresja seksualna
może pozostawać w konflikcie z normami narzucanymi przez aparat kontroli społecznej.
Chca ̨c nadal być wiernymi „wolnej miłości” skazujemy sie ̨ na role ̨ dewiantów społeczeństwa. I pewnie tyle nam pozostaje, jeśli nie chcemy, aby nasza ̨ miłość zniewolono.
Ważnym czynnikiem zniewalania miłości jest „małżeństwo” jako instytucja kontroli
społecznej. „Małżeństwo”, czyli zalegalizowany zwia ̨zek seksualny dwóch osób służy
ograniczaniu swobodnego przepływu energii seksualnej, a zatem jest podstawowym
narze ̨dziem represji. Miłość jest swobodna, miłość ulotna ̨ bywa, małżeństwo przycina jej
skrzydła, aby nie mogła gdzieś sobie ulecieć.
Pisanie o miłości jest świństwem. Uświadomiłem to sobie dopiero, gdy zasiadłem do napisania tego tekstu. Kto pisze o miłości, ten nie kocha. Bo jeśli sie ̨ kocha, trzeba pisać miłościa ̨ i tym aktem wyzwolonym tworzyć własny świat. Albowiem, jak pisał Aleister Crowley:
„Miłość jest Prawem, Miłość podług Woli”.

Jacek Sierpiński
Wolna miłość kojarzyła i kojarzy sie ̨ zwykle z odrzuceniem instytuqi małżeństwa, toteż
powiem coś na ten właśnie temat. Uważam, że państwowe ustawodawstwo małżeńskie i
cały kodeks rodzinny jest forma ̨ przymusowej dyskryminaqi - osobom nie pozostaja ̨cym w
pobłogosławionym przez państwo zwia ̨zku małżeńskim utrudnia sie ̨ przygarnianie dzieci,
od spadku po współmałżonku płaci sie ̨ niższy podatek niż od spadku po kimś nieza- ślubionym, małżeństwom przysługuja ̨ różne ulgi (np. prawo do wspólnego opodatkowania)
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- które powinny znikna ̨ć, najlepiej wraz z samym państwem. Jestem też przeciwny jakiemukolwiek przymusowemu ograniczaniu czyjejkolwiek swobody praktykowania seksu z
kimkolwiek innym, kto ma na to ochote ̨ (o uczuciach tu nie wspominam, bo ich nie da
sie ̨ nakazać ani zakazać). Jednak nie mam nic przeciwko temu, by ludzie zawierali ze soba ̨
prywatne umowy - śluby cywilne - ustanawiaja ̨ce np. mie ̨dzy nimi wspólnote ̨ maja ̨tkowa ̨
(nawet dozgonna ̨) czy zobowia ̨zuja ̨ce ich do wzajemnej, lub tylko jednostronnej, wierności
seksualnej (w przypadku zdrady zobowia ̨zuja ̨cej sie ̨ do zachowania wierności strony druga strona mogłaby np. odejść przejmuja ̨c wspólny maja ̨tek lub jego cze ̨ść, ba ̨dź otrzymuja ̨c
odszkodowanie czy alimenty). Także, jeśli ludzie ci sa ̨ tej samej płci lub jeśli ich jest wie ̨cej
niż dwóch. (Przykłady wieloosobowych zwia ̨zków opartych na umowach tego typu można
znaleźć w ksia ̨żkach Roberta Heinleina, „Pie ̨taszek” i „Luna to surowa pani”). Nie mam też
nic przeciwko temu, by nazywali te umowy małżeństwami, jak też by inni, którzy mieliby
na ten temat odmienne pogla ̨dy, tak ich nie nazywali. Wreszcie nie mam nic przeciwko
temu, by rozmaite kościoły i sekty organizowały własne kościelne śluby pod swoimi kościelnymi lygorami i upierały sie ̨ przy tym, że to ich śluby sa ̨ jedynie prawdziwe i ważne w
oczach Boga.
Jest dowiedzione, że i bez jakichkolwiek formalności, piecza ̨tki urze ̨dnika, kropidła ksie ̨dza czy spisanej inteicyzy ludzie moga ̨ sie ̨ ze soba ̨ ła ̨czyć w stałe, wieloletnie czy nawet
dożywotnie zwia ̨zki, hetero- i homoseksualne, mono- i poligamiczne, przestrzegaja ̨c przy
tym w nich pewnych reguł, takich jak wierność. Myśle ̨, że w braku państwowego ustawodawstwa małżeńskiego wiele takich par czy grup nazywałoby sie ̨ małżeństwami i przez
wielu byłoby tak nazywanych. Osobiście jestem zwolennikiem właśnie takiej formy współżycia.

Mateusz Kwaterko
Wolna miłość… Temat ten zache ̨ca do lekkiego czy wre ̨cz frywolnego potraktowania. Pozór
to jeno i złuda. W rzeczywistości rzecz jest wielce skomplikowana, ba, choć stanowi jeden z
najulubieńszych tematów badań i dywagacji anarchistycznych me ̨drców, niejeden połamał
sobie na nim ze ̨by. Rzec by sie ̨ chciało (i - być może tak właśnie rzekniemy w dalszych
passusach), iż poje ̨cie ”wolnej miłości” zawiera wewne ̨trzna ̨ sprzeczność arcytrudna ̨ do
przezwycie ̨żenia.
Lecz cóż, gdy Mać Pariadka wzywa, naprzód wiemy Rosynancie! Zaczniemy jednak od
mniej karkołomnego zadania. ”Wolna ̨ miłość” ujmiemy w nieco archaicznej opozycji do
”zwia ̨zku małżeńskiego”.
Nasz przyjaciel Serge Quadruppani w żabojadzkim piśmie Mordicus , z latyńska ̨ swada ̨
naste ̨puja ̨cymi słowy wyraził swój stosunek do w.w. instytucji: ”Czemuż folklor małżeństwa (przynajmniej na Zachodzie, gdzie indziej bowiem egzotyka pozwala niejedno przełkna ̨ć) napawa mnie szczególnym obrzydzeniem, podczas gdy jestem w stanie pogodzić sie ̨
z pogrzebami (jeśli zmarły nie pozostawił mi obowia ̨zku zorganizowania swego własnego
”rytuału pożegnania”) a nawet korzystać z okazji obżarstwa, jakie oferuja ̨ chrzciny, czy
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bar miewa? Ach! Ne ̨dzne alibi, jakie pojawiaja ̨ sie ̨ w nonkonformistycznych środowiskach
(ostatnim razem, kiedy zaża ̨dałem wyjaśnień, młoda me ̨żatka oznajmiła mi, iż pragne ̨ła
”igrać ze znaczeniem małżeństwa” a ponieważ nalegałem, zemdlała)!
To, co w tej ceremonii mnie szczególnie odpycha, to wzajemne oznakowanie, jakie symbolizuje: ”od tej pory już nikt nie be ̨dzie miał karty wste ̨pu”. Ponieważ ja sam - programowo - nie chce ̨ do siebie należeć, to co mnie brzydzi, to nie ”jestem twój, ty jesteś moja…”, ale
to, co znajduje sie ̨ w domyśle ”i niczyj - niczyja wie ̨cej”. (…) Mam nadzieje ̨, iż zawsze pozostane ̨ dzikusem, który wskakuje na stoły świe ̨tuja ̨ce oficjalne zarejestrowanie koniunkcji
organów.” lyie na razie S.Q.; czy jednak rzeczywiście należy z takim impetem krytykować
młodożeńców? Wszak dziś ta - nie ukrywajmy, jednak dość obrzydliwa - ceremonia niezwykle rzadko jest rezultatem świadomego wyboru, postrzegania małżeństwa jako spełnienia miłości (a tym bardziej jako aktu zwieńczenia radykalnej teorii). Małżeństwo jest
powszechnie postrzegane, jako skutek przymusu, przykrej konieczności poddania sie ̨ zewne ̨trznym naciskom. W przeszło połowie wypadków - jak pokazuja ̨ badania, bezpośrednia ̨ przyczyna ̨ zawarcia ”świe ̨tych we ̨złów” jest cia ̨ża, i co za tym idzie, kulturowy wymóg
wzie ̨cia odpowiedzialności - czytaj: wzgla ̨d na rodzinke ̨. Szczególne oburzenie na małżeństwo w sferach nonkonformistycznych bierze sie ̨ z nadmiernej idealizacji ”miłości”, której zbrukanie (małżeństwo) stanowiłoby o wiele wie ̨ksza ̨ zbrodnie ̨, zdrade ̨ ideałów, niż na
przykład pójście do pracy (które jest wszak również zdeterminowane naciskami zewne ̨trznymi). Obrzydzenie, jakie u wielu z nas budzi małżeństwo, nie powinno zatem przekładać
sie ̨ na pie ̨knoduchowskie pote ̨pienie, wywodza ̨cych sie ̨ z naszych środowisk młodożeńców
(Hi, Chuda & Ry- marek) lecz stapiać sie ̨ powinno w obrzydzenie, jakie budzi w nas rzeczywistość społeczna, w której przyszło nam żyć. Powyższe nie oznacza, rzecz jasna apelu do
obra ̨czkowania sie ̨. Do diaska, nie czyńcie tego! Zostawmy jednak krytyke ̨ małżeństwa i
przejdźmy do ”wolnej miłości” w bardziej współczesnym sensie tego słowa. Na pocza ̨tek
anegdotka zaczerpnie ̨ta z wyśmienitej, choć czasami złośliwej ksia ̨żki Flor 0’Squar’a Kulisy Anarchii: ”(…) Anarchista porusza sie ̨ swobodnie po grza ̨skim terenie moralności, póki
tylko starcza mu ”liczb”, za którymi mógłby sie ̨ bezpiecznie schronić: kiedy brakuje mu
liczb - zaczyna sie ̨ wahać.
Otóż jest rzecza ̨ niezwykle trudna ̨ - by nie powiedzieć niemożliwa ̨ - trafić na anarchista ̨ przeje ̨tego zasada ̨ ”wolnego zwia ̨zku” i ”praw kobiety” do tego stopnia, by sie ̨ jej bezwzgle ̨dnie podporza ̨dkowywał. Gdy teoria zmaga sie ̨ z sercem, pokonywana jest zazwyczaj teoria. W sprawie ”wolnych zwia ̨zków”, anarchista przejawia absolutnie dobra ̨ wole ̨. Dlaczegóż kobieta nie miałaby być całkowicie wolna, jeśli wolnym ma być me ̨żczyzna?
Żadnych ślubów - ani cywilnych, ani religijnych rzecz jasna. Wolna miłość, wspólne życie
wzajemnie postanowione, bez żadnych zobowia ̨zań. Tak brzmi doktryna. Została nam ona
przedstawiona pewnego wieczora przez Anarchiste ̨ w obecności jego żony, która przytakiwała mu w trakcie całej rozmowy.
— Ponieważ nie uznaje ̨ żadnych praw czy kontraktów, ponieważ moja żona oddała mi sie ̨ całkowicie dobrowolnie, nie posiadam nad nia ̨ żadnej władzy. Może
mnie opuścić z dnia na dzień, pójść żyć z kimś innym, to jej sprawa. Okazał6

bym sie ̨ kiepskim wolnościowcem, gdybym zamierzał sprzeciwiać sie ̨ jej pragnieniom. Jeśli mnie już nie kocha, dlaczegóż nie miałaby pokochać mojego
sa ̨siada?
Dwa tygodnie później spotkałem tego doskonałego libertarianina na ulicy. Miał wydłużona ̨ twarz i zmarszczone brwi.
— To, co mi sie ̨ przytrafiło jest straszne - mówił - Klementyna, wie pan, moja
żona…
— Przepraszam, chyba pańska wolna towarzyszka…
— Tak, jeśli pan sobie życzy. Otóż podejrzewam, że zdradza mnie z jednym z
moich przyjaciół… Mieliśmy potworna ̨ awanture ̨. Posuna ̨łem sie ̨ do wymierzenia jej paru siarczystych policzków! Chciała mnie opuścić, wie ̨c zamkna ̨łem ja ̨
w mieszkaniu. Trudno, to było silniejsze ode mnie. Moge ̨ sobie powtarzać, że
jest ona moja ̨ wolna ̨ towarzyszka ̨, kiedy jednak zaczynam ja ̨ podejrzewać, nie
moge ̨ sie ̨ powstrzymać od traktowania jej tak, jak legalny małżonek traktuje
swoja ̨ żone ̨!
W rzeczy samej, choć zniesienie małżeństwa mogło z powodzeniem figurować w programie Bakunina, programie rozwinie ̨tym przez Kropotkina i Elise Reclus’a, to w żaden sposób
Anarchia nie jest w stanie zadekretować obalenia zazdrości. Podobnie, jak nie zniesie ona
gniewu, uniesienia, namie ̨tności posunie ̨tych aż do zbrodni.”
Cóż jak widać wszyscy - y compris Anarchiści - sa ̨ dziećmi swej epoki. Cze ̨ścia ̨ każdego z
nas, cze ̨ścia ̨ naszych uczuć włada ekonomia polityczna. Jej zatrute ża ̨dło zainfekowało nas
nawet w naszych najintymniejszych uczuciach. Jeśli wie ̨c propagować ”wolna ̨ miłość”, to
właśnie wolna ̨ od tego jadu, wolna ̨ od ”przywłaszczenia wywłaszczaja ̨cego”. Groźba, która spoczywa na tym przedsie ̨wzie ̨ciu, to ”wylanie dziecka z ka ̨piela ̨”, próba wyzwolenia
miłości od tego, co stanowi jej wewne ̨trzna ̨ istote ̨ - wyjaławianie tego uczucia za pomoca ̨ psychologiczno-ideologicznych mantr. W tym celu należy oddzielić w miłości to, co ja ̨
wzbogaca od tego, co ja ̨ ogranicza. Oddajmy znów głos S.Q., który tym razem wydaje sie ̨
jeszcze bardziej interesuja ̨cy. ”Pragnienie jest zarazem pragnieniem drugiego, i pragnieniem pragnienia drugiego. Paradoks pragnienia znajduje sie ̨ w tym, co je ożywia: fantazm
zespolenia, które nigdy do końca nie może nasta ̨pić, fantazm żywia ̨cy sie ̨ ta ̨ niemoca ̨. (…)
To, czego poża ̨dam w tobie, to to, że jesteś inny - inna, to ta terra incognita, która sprawia,
że jesteś inny - inna… A czymże innym jest ta cze ̨ść ciebie, która mi sie ̨ nieustannie wymyka, i która mnie pocia ̨ga ku tobie, niż twoim wolnym pragnieniem, pragnieniem, które
może zwrócić sie ̨ ku komuś innemu niż mnie. (…) Jednakże osoba, która nigdy nie myślała,
że umrze, odkrywaja ̨c, iż ukochana istota poża ̨da innego, nie wie, co to miłość. Albowiem
kochanek bez zazdrości jest jak teoretyk bez paradoksu - miernym obiektem. W uczuciu
zazdrości mieści sie ̨ zraniony narcyzm - niech zdycha - ale również ekstremalność paradoksu poża ̨dania: kocham cie ̨, ponieważ jesteś inny - inna, a nie jesteś nigdy bardziej inny
- inna, niż wtedy gdy doznajesz rozkoszy z kimś, kto nie jest mna ̨, gdy ja jestem płomienia
twego pragnienia bezwzgle ̨dnie pozbawiony…”
7

Jeśli abstrahować od nieco nieapetycznej stylistyki ”Levinasowskiej”, to co napisał S.Q.
wydaje sie ̨ zasadnicze. Jakże trudne (i jakże ważne) jest wyzwolenie miłości: zniesienie zazdrości a zarazem jej zachowanie. Jest to stawka, dla której warto sie ̨ zmagać - nie tylko z
samym soba ̨. Ryzyko jest jednak znaczne: miast wyzwolić miłość, można ja ̨ łatwo spieprzyć
za pomoca ̨ psychicznych znieczuleń, czy (i) jałowych uzgodnień: ”rób co chcesz, ale ja nie
chce ̨ o tym nic wiedzieć” (Rezultat: drże ̨ za każdym razem, gdy wychodzi) lub ”dobrze, ale
nie z moimi przyjaciółmi” (Rezultat: pieprzyć sie ̨ może tylko ze strasznymi palantami) itd.
Jeśli powiedzie sie ̨ nam wyzwalanie miłości, to zatraci wszelkie znaczenie słowo, bez którego nie istniałaby pokaźna cze ̨ść światowej literatury; słowo, które dla wielu ludzi oznaczało
pot i cierpienie. To słowo brzmi ”rogacz”. By to osia ̨gna ̨ć, be ̨dziemy jednak musieli nadać
słowu ”wierność”, znaczenie nieskończenie głe ̨bsze i pie ̨kniejsze, niż to, które mu sie ̨ powszechnie przypisuje. W każdym razie pamie ̨tajmy: miłość jest materia ̨ zbyt delikatna ̨, by
próbować ja ̨ naprawiać za pomoca ̨ ideologicznych sloganów. Nie można popierać ”wolnej
miłości” ot tak, po prostu, jak popiera sie ̨ niezależna ̨ scene ̨, deskorolkowców, czy obficie
zakrapiane kolacje.
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