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~Oταν ύποαάλλουμε στήν έξέταση τής σκέψης τή φύση fj τήν δν

θρώπινη Ιστορία fj τήν Μια μας τή διανοητική δραστηριότητα,

έκείνο πού μάς πρωτοπαρουσιάζεται εΙναι {να φ06ερά μπερδε

μένο πλέγμα άμοιααίων σχέσεων καί πράξεων, όπου τίποτε δέν

μένει ό,τι ηταν,έκεί πού ηταν κα[ δπως ηταν, άλλά όπου όλα κι

νούνται, δ:λλάζουν, γ[νονται κα[ χάνονται. Πρώτα, λοιπόν, fJλέ

πουμε τή συνολική εΙκόνα, μέσα οτήν fJnolα οΙ λεπτομέρειες

άκόμα λίγο-πολύ παραμένουν ατό fJάθος. Δίνουμε περισσότερο

προσοχή στήν xlVΗoη, στά περάσματα άπό τό ένα στό &λλο, στ[ς

συναρθρώσεις, παρά σ' έκείνο πού κινείται, περνάει καί συναρ

θρώνεται. Αυτός δ πρωτόγονος, δφελής άλλά σωστός κατά 6άθος

τρόπος άντιμετώπισης του κόσμου εlνaι δ τρόπος τών 'Ελλήνων

φιλοσόφων της άρχαιότητας, καί δ πρώτος πού τόν διατύπωσε μέ

σαφήνεια ήταν δ 'Ηράκλειτος: δλα εΙναι καί δέν εΙναι, γιατί όλα

εΙναι ρευστά, όλα αρ[σκονται σέ συνεχή μεταμόρφωση, γίνονται

κα[ χάνονται (...πάντα χωρεί κα[ ούδέν μένει ,,).

ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΕΝΓΚΕΛΣ
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Ή διαλεκτική τού σέξ

Ή άνιοότητα τής θέσης τών δύο φύλων εΙναι τόσο δαθειά

πού καταντάει αόρατη. Βέθαια, θά μπορούσαμε νά πιστέ

ψουμε δτι πρόκειται Υιό έπιφανειαεέε διαφορές, πού είναι

δυνατό νά τΙς έξαφανίσουμε μέ Μγες ΙΙπλές μεταρρυθμίσεις,

εϊτε, Ισωτ, μέ τήν πλήρη ~ταξη των γυναικών στήν οίεονο

μική δραστηριότητα της κoινωνίας.~Oμως. κατά κανόνα, ή

άντίδραση τού άντρα, της γυναίκας i'iτού παιδιού πού θά

ρωτήσουμε σχετικά, βρίσκεται πολύ πιό κοντά στήν άλή

θεια [« Τίποτε δέν μπορούμε ν' αλλάξουμε, δυστυχώς 1
Πρέπει νά είστε τρελός 1 ι»~. Πραγματικά, θίγουμε /::δώ μιάν

άπόλυτα ζωτική αλήθεια. Ή άντίδρασή τους, λοιπόν, εΙναι

τίμια, δταν άναγνωρίζουν δτι οί φεμινιστές, ακόμα κι αν

δέν τό συνειδητοποιούν πάντα, επιδιώκουν τήν τροπο

ποίηση μιας δασιεή; διαλογικής κατάστασητ. "Αν μιά τόσο

ούσιαστική αλλαγή δύσκολα εντάσσεται οτό πλαίσιο των

παραδοσιακών κατηγοριών του πνεύματος, δπως είναι ή

πολιτική, λχ., αϋτό. δέν σημαίνει δτι τό πλαίσιο είναι ακα

τάλληλο, άλλά δτι άπλως εΙναι πολύ στενό; δ ριζοσπαστι

κός φεμινισμός θά τό btave κομμάτια. "Αν ι'ιπηρχε ένας

δρος πλατύτερος από τ6ν δρο έπανάσταση, αύτ6ν θά χρη

σιμοποιούσαμε.

Προτού δ πολιτισμός φτάσει σ' ένα δρισμένο επίπεδο εξ

έλιξης καί πρίν άκόμα ή τεχνολογία πραγματοποιήσει τίς

σημερ~νές προόδου; της, ήταν τ\?έ:λα νά θελήσει κανείς ν'
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άμφισδητήσει τά βασικά βιολογικά φαινόμενα. Γιά ποιό

λόγο ή γυναίκα θ' απέρριπτε μιάν ύποδούλωση πού τής έξ

ασφάλιζε την ησυχία, γιά ν' άποδυθεί σ' έναν άνελέητο

άγώνα άπό τόν όποίο δέν μπορούσε νά ελπίσει πώς θά 6γεί

νικήτρια; Σήμερα, δμως, γιά πρώτη φορά, σέ μερικές χωρες

υπάρχουν οι προκαταρκτικές συνθήκες γιά μιά φεμινιστική

επανάσταση - κάτι παραπάνω μάλιστα, ή σημερινή συγκυ

ρία άρχίζει νά άπαιτεί αυτή τήν επανάσταση.

Μερικές γυναίκες ξεφεύγουν ήδη τήν όλοκληρωτική συν

τριβή· τρέμοντας ακόμα καΙ παραπαϊοντακ, ανακαλύπτουν

Τι μιά τήν δλλη, καΙ ή πρώτη τους κίνηση εΙναι νά έξετάσουν

προσεκτικά τήν κατάστασή τους, γιά νά αποδώσουν aτή

θρυμματισμένη συνείδησή τους δλη της τήν εύαισθησία.

Πρόκειται γιά μιά όδυνηρή διαδικασία. "Οσο βαθιά κι δ.ν

προχωρήσει κανείς ατή συνειδητοποίηση τού προβλήματός

τους είναι άδίrνατo νά φτάσει στό δάθοτ του. Βρίσκεται

παντού. Ό δυίσμός τού γϊν καί τού γιάνγκ πλημμυρίζει τόν

πολιτισμό, τήν ιστορία, τήν οίεονομια, τήν [δια τη φύση. ΟΙ

διάφορες δυτικές μορφές της σεξουαλικής διάκρισης άπλώς

άποτελοϋν, στίς μέρες μας, την πιό πρόσφατη όψη της. "Οσο

πιό εϋαϊσθητω; γίνεται κανείς σ' αυτές, τόσο περισσότερο

προσκρούει οέ δυσκολίες μεγαλύτερες άπό έκείνες πού

συναντά δ άγωνιατής νέγρος στήν καινούργια συνείδηση

πού ~ει γιά τό ρατσισμό. Γιατί, πράγματι, δ φεμινισμός

πρέπει νά θέσει ύπό άμφισδήτηση όχι μόνο δλόκληρο τό

δυτικό πολιτισμό, άλλά τήν [δια τή δομή τού πολιτισμού,

φτάνοντας άκόμα καί μέχρι τή φυσική τάξη. Πολλές γυναί

κες άπελπίζονται καί έγκαταλείπουν τόν άγώνα. Μπροστά

σέ μιά τόσο 6αθειά άρρώστια προτιμούν νά παραιτηθούν.

~Αλλες συνεχίζουν νά σταθεροποιούν, νά αναπτύσσουν τή

φεμινιστική κίνηση. Ή πικρία ακριβως πού νιώθουν γιά

την θποδούλωοη τής γυναίκας τΙς σπρώχνει νά καταργή

σουν την ύποδούλωση αύτή.

Άλλά γιά νά μπορέσουμε νά lNεργήσουμε έτσι πού ν' αλ

λάξουμε μιά κατάσταση, πρέπει νά ξέρουμε πώς γεννήθηκε

αυτή, πώς άνωττθχθηεε καί μέ ποιούτ θεσμούς λειτουργεί

σήμερα. "Οπωτ λέει δ ~Eνγκελς: « Πρέπει νά έξετάσουμε



Ή ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΉ ΤΟΥ ΣΕΞ

τήν Ιστορική διαδοχή τών γεγονότων άπό τά όποία ξεπήδη

σαν μέ αναγκαιότητα α1Ίτές οι τάξεις καί ό ένταγωνισμό;

τουτ.γιά ν' άνακαλθψουμε μέσα στίς οΙκονομικές συνθήκες

πού δημιουργήθηκαν μ' αύτόν τόν τρόπο τά μέσα μέ τά

όποια θά θέσουμε τέρμα aτή σύγκρουση ». Γιά τή φεμινι

στική επανάσταση θά χρε~αστoύμε μιάν άνάλυση της δυνα

μικής τού πολέμου των φύλων, τόσο πολύπλευρη, 000 καί ή

άνάλυση τού άνταγωνισμοϋ τών τάξεων πού bιαναν δ

Μάρξ καί δ WΕνγκελς γιά τήν οίεονομιεή επανάσταση. Καί

μάλιστα άπόμα πιό πολύπλευρη. Γιατί εχουμε νά κάνουμε

μ' ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, μέ μιά καταπίεση πού άνα

τρέχει πιό πίσω άπό τήν Ιστορική εποχή καΙ συνδέεται μέ τό

ίδιο τό ζω~κό δαοίλειο.

Κάνοντας μιά τέτοια άνάλυση μπορούμε νά μάθουμε

πολλά άπό τόν Μάρξ καί τόν ~Eνγκελς : "Οχι τΙς καθαυτό

άντιλήψεις τους γιά τίς γυναικες - δέν είχαν σχεδόν Ιδέα

γιά τήν κατάσταση των γυναικών σάν καταπιεζόμενης τά

ξης καΙ άσχολήθηκαν μ' αύτήν μόνο στό μέτρο πού συνέπι

πτε μέ τόν οίπονομιεό τομέα - άλλά μάλλον τήν άναλυτική

τους μέθοδο.

Ό Μάρξ καί δ WΕνγκελς ξεπέρασαν τούς προδρόμους

τους μέ τήν άνάπτυξη μ~δ.ς άναλυτ~κης μεθόδου διαλεκτικής

καί ταυτόχρονα 15λιστικής. Ύπήρξαν οί πρώτοι πού εΙδαν

τήν Ιστορία άπό διαλεκαεή άποψη καί τόν κόσμο σέ κί

νηση, ώς μιά φυσική ροή δράσεων καί άντιδράσεων, δπου

τά άντϊθετα εΙναι άχώριστα καί εΙσδύουν τό ένα μέσα στό

ιiλλo. Έπειδή μπόρεσαν νά άντιληφθοϋν τήν Ιστορία σάν

κινηματογραφική ταινία μάλλον καί δχι σάν φωτογραφιεά

στιγμιότυπα, προσπάθησαν νά άποφύγουν νά πέσουν στή

λ~μνάζoυσα «μεταφυσιεή » δ.ΠΟ'Ψη πού εΙχε παγιδέψει

τόσο δ.λλα μεγάλα πνεύματα. (Αύτό τό εΙδος άνάλυσης

μπορει μάλιστα νά είναι κι αϋτό ένα προϊόν τής δυαδιεότη

τας τών φύλων, δπως θά δούμε στό κεφ. 9). Συνδύασαν κα

τόπιν αϋτή τήν άποψη γιά τή δυναμική άλληλεπίδραση τών

Ιστορικών δυνάμεων μέ μιά ϋλιστιεή δ.ποψη, πράγμα πού

σημαίνει πώς προσπάθησαν γιά πρώτη φορά νά τοποθετή

σσυν τ/ν Ιστσρική καΙ πολιτισταή άλλαγή πάνω οε ποα-
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γματική δάση, νά άναγόγουν τήν ανάπτυξη τών οίεονομι

κών τάξεων σέ όργανικές αΙτίες. Δίνοντας μιά συνολική εξ

ήγηση τού μηχανισμού τής Ιστορίας, έλπιζαν δτι θά δείξουν

στούς άνθρώπους πώς νά τή θέσουν κάτω από τόν υ.εγχό

τους.

ΠρΙν άπό τόν Μάρξ καί τόν ~Eνγκελς, σί σοσιαλιστές

στσχ,αστές,σάν τόν Φουριέ,τόν "Όουεν καί τόν Μπέμπελ, τό

μόνο πού κατάφεραν ήταν νά ηθικολογήσουν πάνω στΙς

ύφιστάμενες κοινωνικές άνισότητετ καΙ νά περιγράψουν

εναν Ιδεώδη κόσμο aτόν όποίο δέν btQEΠE νά υπάρχουν τα

ξικά προνόμια καΙ εκμετάλλευση - δπως ακριβώς οι πρώτοι

φεμινιστέτ στοχαστές φαντάστηκαν έναν κόσμο aτόν όποίο

δέν ~πρεπε νά ύπάρχουν προνόμια καί έεμετάλλευση πρός

δφελος τού αντρα - κι αύτό μόνο χάρη στήν καλή θέληση.

ΚαΙ στϋ; δυό περιπτώσεις, καθώς οί πρώτοι στοχαστές στήν

πραγματικότητα δέν καταλάβαιναν πώς δημιουργήθηκε fι

κοινωνική άδικία, πως διατηριόταν, 1Ί πώς μπορούσε νά

έξαφανιστει, οί Ιδέες τους {ιπηρχαν μέσα σ' ένα πολιτιστικό

κενό, μέσα σέ μιάν οϋτοπία. 'Αντιθετα, δ Μάρξ καί ό "Ενγ

κελς επιχείρησαν ν' άντικρίσσυν τήν Ιστορία μέ επιστημο

νικό τρόπο. 'Ανέσυραν ώς τήν πραγματική, τήν οίεονομιεή

πηγή τών ταξικών συγκρούσεων καΙ πρότειναν μιά λύση

βασιζόμενη σέ προκαταρκτικές οΙκονομικές συνθηκες πού

iιπηρχαν ήδη: ή ιδιοποίηση των παραγωγικών μέσων άπό

τό προλεταριάτο θά όδηγοθσε σ' εναν κομμουνισμό δπου τό

κράτος θά έσδηνε άπό μαρασμό, μιά καΙ δέν θά χρειαζόταν

πιά, γιά νά καταπιέζει τήν κατώτερη τάξη γιά χάρη τής

άνώτερης. Μέσα στήν άταξική κοινωνία τά συμφέροντα

κάθε άτόμου θά συνέπιπταν μέ τά συμφέροντα δλόκληρης

τής κοινωνίας.

"Ομωτ fι θεωρία τού Ιστορικού ϋλισμοϋ, όσο κι αν άποτε

λούσε μιάν έξοχη πρόοδο οέ σύγκριση μέ τήν Ιστορική άνά

λυση πού γινόταν ώς τότε, δέν άποτελοϋσε όλοκληρωμένη

άπάντηοη, δπως τό άπέδειξαν τά κατοπινά γεγονότα. Γιατί,

άν καί δ Μάρξ καί δ ~Eνγκελς θεμελίωσαν τή θεωρία τους

πάνω στήν πραγματικότητα, ή πραγματικότητα αυτή ήταν

μόνο μερική. Παραθέτουμε τόν αύστηρά οΙκονομικό δρισμό
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τού WΕνγκελς Υιό τόν ίστορικό ύλισμό άπό το ~yo του Ού

τοπικός καΙ έπιστημονικός σοσιαλισμός.

Ό Ιστορικός ύλι.σμός είναι μιά άντίληψη τής [στορ(ας πού άνα

ζητά τήν πρώτη αίτια καΙ τή μεγάλη κινητήρια δύναμη δλων τών

Ιστορικών γεγονότων στήν οΙκονομική άνάπτυξη τής κοινωνίας,

στήν lιλλαγή τών τρόπων παραγωΥης καΙ άνταλλαγής, ατή συν

ακόλουθη διαίρεση τής κοινωνίας αέ χωρι.στές τάξεις καΙ στού;

άγώνες των τάξεων αύτών μεταξύ τουτ.

Παραπέρα τονίζει:

... δτι δλη ή ώς tδώ ιοτοοϊα, μ' έξαΙρεση των πρωτόγονων στα

δίων, ήταν ή Ιστορία τών ταξικων άγώνων· δτι οί άντιμαχόμενες

αύτές Τάξεις της κοινωνίας εΙναι πάντα προϊόντα των τρόπων

παραγωγής καί άνταλλαγής - μέ μιά λέξη, των ΟΙκονομικων συν

θηκων τfJς έποχής τουτ- δτι κατά συνέπεια 1'1οΙκονομική δομή τής

κοινωνΙας α/toτελεί πάντα τήν πραγμαηκή δάση, άπό τήν όποϊα

καΙ μόνο πρέπεινά ξεκινήσουμε γιά νά μπορέσουμε νά tξηγή

σουμε, αέ τελεvταΙα ιiνάλυση, δλόκληρο τό έποικοδόμημα των νο

μικων καΙ ΟΙκονομικών θεσμών, καθώς καΙ τών θρησκευτικών, τρι

ιοοοφιεων καί δλλων Ιδεών μιάς δοσμένης Ιστορικης περιόδου.

θά ήταν λάθος νά προσπαθήσουμε νά έξηγήσουμε τήν

καταπίεση των γυναικών μέ βάση α"ύτή τήν αϋστηοά οίεο

νομική έρμηνεΙα. Ή άνάλυση των τάξεων δπως τή διατύ

πωσε δ WΕνγκελς εΙναι θαυμάσια, δμως εΙναι περιορισμένη :
άν καί σωστή άπό γραμματική ώτοφη, δέν προχωρει lι.ρ

κετά σέ βάθος. Ύπάρχει, πέρα άπό τήν Ιστορική διαλε

κτική, ένα δλόκληρο σεξουαλικό ύπόστρωμα πού 6 "Ενγ

κελς τό άντιλαμ6άνεται καμιά φορά θολά, δμως επειδή τή

σεξουαλικότητα μπορεί: νά τή δει μόνο μέσα lι.πό ένα φΙλτρο

πού άνάγει τά πάντα οτήν οίπονομϊα, δέν είναι σέ θέση νά

εκτιμήσει τήν πραγματική της άξία.

Ό WΕνγκελς παρατήρησε δτι δ άρχικός καταμερισμός τής

~ργασΙας lγινε ανάμεσα στόν t'1vrQQκαΙ ατή γυναίκα καί

c'.ιπέ6λεπε στήν άνατοοφή τών παιδιών- δτι μέσα στήν οίκο

γένεια 6 δ:ντρας ήταν δ ίδιοετήτητ, 11γυναίκα τό μέσον

ϊταίΙαγωΥης χαΙ τά ϊτα~δ~ά ή ~γασ'α· χα' δ-Η ή άναπαeα-
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γωγή τού άνθρώπινου είδους ~ταν l'Va σημαντικό οΙκονο

μικό σύστημα, ξεχωριστό άπό τά μέσα παραγωγής*.

~Oμως ή τιμή πού άπέδωσαν στόν »Ενγκελς Υιό τΙς σκόρ

πιες αύτές άναγνωρΙσεις της ύποδούλωσης των γυναικών

σάν τάξης ήταν i!περΟολική. Στήν πραγματικότητα άνα

γνώριζε τά σεξουαλικό ταξικό σύστημα μόνον εκεί δπου

συνέπιπτε μέ τήν οΙκονομική θεωρία καΙ τήν άποσαφήνιζε.

'Αλλά καΙ άπό τήν άποψη αύτή δέν τά κατάφερε καΙ πολύ

καλά. Άκόμα χειρότερος στάθηκε δ Μάρξ. "Όλο καΙ περισ

σότερο άναγνωρίζεται δτι ό Μάρξ ήταν προκατειλημμένος

ενάντια στΙς γυναίκες (δπως άλλωστε καΙ δ Φρόυντ καΙ

ολοι οί καλλιεργημένοι άνθρωποι), πράγμα btικΙνδυνο άν

προσπαθήσει κανείς νά στριμώξει τόν φεμινισμό μέσα σ'

* Στό ερ'fO του: Ή καταγωγή της οΙκογένειας, τής Ιδιοκτ."οΙaς καΙ τού ΚQά.

τους, δ ΈV'(ι(ελς O'IιΣXετί~ει τά δvό αϋτά συστήματα σ~ χρονική κλιμακα.
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ενα όρθόδοξο μαρξιστικό πλαΙσιο - ό.πολιθώνοντας έτσι σέ

δόγμα ~κείνo πού γιά τόν Μάρξ καΙ τόν 'Ένγκελς δέν ήταν

παρά τυχαίες παρατηρήσεις. 'Αντίθετα, πρέπει νά διευρύ

νουμε τόν Ιστορικό ύλισμό ώστε νά περιλά6ει τόν αύστηρά

μαρξικό, δπως άκρι6ώς ατή φυσική 11θεωρία τής σχετικό

τητας δέν κατάmσε τή νευτώνεια φυσική άλλά ltπλώς τήν

~λεισε μέσα σ' ένα πλαίσιο, περιορίζοντας hσι - {ιλλά

μόνο συγκριτικά - τό πεδίο έφαρμσΥής της. Γιατί μιά οίπο

νομική διάγνωση πού στηρίζεται στήν Ιδιοκτησία τών μέ

σων παραγωγής, άκόμα καί των μέσων άναπαραγωγής, δέν

μπορεί νά τά έξηγήσει δλα. 'Υπάρχει ένα έπϊπεδο τής πρα

γματικότητας πού δέν έξαρτάται ι'iμεσα από τήν οΙκονομία.

Έκείνοι πού δέχονται τή διαλεκτική ύλιστική άντίληψη

τής Ιστορίας συχνά άπορρίπτουν σάν άνιστορική τήν ύπό

θεση δτι, πέρα άπό τά οίπονομιεά γεγονότα, 11πραγματικό
τητα εΙναι ψυχοσεξουαλική, γιατί ή ύπόθεση αέτή φαίνεται

νά μας ξαναφέρνει πίσω στό σημείο άπό τό όποίο ξεκίνησε

δ Μάρξ : σέ ψηλαφήσεις μέσα σέ μιά δμίχλη -άπό ούτοπικές

ύποθέσεις, σέ διάφορα φιλοσοφικά συστήματα πού μπορεί

νά ~ταν σωστά, αλλά μπορεί νά ~ταν καί λαθεμένα (πώς νά

τό ξέρουμε ;), σέ συστήματα τά όποία έξηγούσαν τά συγκε

κριμένα Ιστορικά γεγονότα μέ {ιφηρημένες ό.πριορικές πα

τηγορίες, ενώ ό.πεναντίας δ ιστορικός ύλισμός προσπάθησε

νά έξηγήσει τή «συνείδηση» μέ τό «είναι » καί όχι τό

άντίοτοοφο.

'Υπάρχει δμως κι ένας τρίτος τρόπος πού δέν δοκιμά

στηκε: μπoρo'iίμε νά έπιχειρήσουμε τήν έπεξεργασία μιάς

ύλιστικης άντίληψης της Ιστορίας θεμελιώνοντάς την οτό

ίδιο τό σέξ.

ΟΙ πρώτοι θεωρητικοί τού φεμινισμού ήταν γιά τήν ύλι

στική άποφη περί σέξ δ,τι καί οί Φουριέ, Μπέμπελ καί

"Όουεν γιά τήν ύλιστική άντίληψη περί τάξεων. Γενικά, ή

φεμινιστιεή θεωρία στάθηκε έξίσου ανεπαρκής 000 καί οι

πρώτες φεμινιστικές προσπάθειες πού άπέδλεπαν στό νά

μετριάσουν τά κακά της διάκρισης τών φύλων. "Βποεπε νά

τό περιμένουμε. Τό πρόβλημα ήταν τόσο πελώριο, ώστε οί

π:eωτει; πeοσπάθειεs ι-ιόνο τήν bι::ιψάνειά του μπορούσαν νά
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θΙξουν, μόνο τίς πιό χτυπητές άνισότητε; νά φανερώσουν.

Ή Σιμόν ντέ Μπω6ουάρ ~ταν tι μόνη πού πλησίασε - Τσως

μάλιστα καί πέτυχε - τήν δριστική άνάλυση. Τό βαθύ της

lργO Τ6 δεύτερο φύλο - πού δημοσιεύτηκε τόσο καθυστε

ρημένα, aτή δεκαετΙα 1950-60, μέσα σ' εναν κόσμο πού

ηταν πεπεισμένος δτι δ φεμινισμός εΙχε πεθάνει, - ποοοπά

θησε γιά πρώτη φορά νά τοποθετήσει τόν φεμινισμό πάνω

στήν Ιστορική του βάση. 'Απ' δλους τούς θεωρητικούς τού

φεμινισμού, ή Σιμόν ντέ Μπω6ουάρ είναι έκείνη πού τό

έργο της εΙναι τό πιό πλατύ καΙ τό πι6 πρσχωρημένο' συν

δέει τόν φεμινισμό μέ τίς ύψηλότερες Ιδέες τού πολιτισμοϋ

μας.

"Ισωτ αύτές οί Ιδιότητες νά είναι καΙ τό μόνο της μειονέ

κτημα: γίνεται σχεδόν 'όπερ6ολικά έξεζητημένη, ύπερ60

λικά πολύξερη. Έκεί πού αϋτό καταντά άδυναμϊα - ι'1λλά

παραμένει συζητήσιμο - είναι ή άκαμπτη ύπαρξιστική ~

μηνεια της τού φεμινισμοϋ (καί διερωτάται κανε(ς ποιά

στάθηκε ή έπίδραση τού Σάρτρ στό θέμα αυτό). Πρέπει νά

Ι;Χουμε ύπ6ψη δτι δλα τά πολιτιστικά συστήματα, μαζί καί

δ ύπαρξισμ6ς, καθορίζονται κι αυτά άπ6 τόν δυαδισμό του

φύλου. Γράφει ή Μπω60υάρ ;

Ό δ.ντρας δέν σκέπτεται ποτέ τόν εαυτό του παρά μόνο οεεπτόμε

νος τόν ~Άλλον· άντιλαμδάντται τόν κόσμο κάτω άπό τό έμ6λημα

τού δυαδισμοϋ, πού οτήν dρχή δέν Εχει σεξουαλικό χαρακτήρα.

~Oμως, δντας διαφορετική άπό τόν δ.ντρα πού αύτοτοποθετείται

σαν ΑΌτός ό [διος. ή γυναΙκα κατατάσσεται φυσικά στήν κατηγο

ρία τού 'Ετέρου. Ό Έτερος περιλαμδάνει τή γυναίαα.•

'Ίσως νά ύπερ6άλλει. Γιατί νά δεχτούμε σάν τελική έξ

ήγηση μιά Ιδέα δασικά έγελιανή, τήν Ιδέα τής « Έτερότη

τας » άπαριθμώντας 'fJστερα προσεχτικά τά διολογιεά καί

Ιστορικά γεγονότα πού ~σπρωξαν τήν τάξη των «γυναι

κών» στήν κατηγορία αυτή, δταν δέν αντιμετωπίσαμε ποτέ

τό ένδεχόμενο - πολύ πιό άπλό καΙ πιό πιθανό - δη δ πρω-

" Simone de Beauvoir, Le DeInieme Sexe, Ικδ. Gallimard (Τό δεύτεqo

φύλο).
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ταρχικός αυτός δυαδισμό; μπορεί νά ξεnηδήσει άπό τό ίδιο

τό σέξ ; Τό νά θέτει κανείς άπριόρι κατηγορίες τής σκέψης

καί τής ύπαρξης - «Έτερότητα », «'Υπερβατικότητα »,
« 'Ενύπαρξη» - στίς όποιεο έρχεται νά Μctlθεί ύστερα ή

Ιστορία, ίσως νά μήν είναι αναγκαίο. Ό Μάρξ καί ό "Ενγ

κελς ανακάλυψαν δτι καί οί φιλοσοφικές αυτές κατηγορίες

διαμορφώθηκαν στήν πορεία τής Ιστορίας. .
Προτού δεχτούμε τέτοιε; κατηγορίες, δς προσπαθήσουμε

νά κάνουμε μιάν ανάλυση στήν όποία ή ίδια ή βιολογία - ή

γέννηση - νά βρίσκεται οτήν άρχή τού δυαδισμοϋ. Ή άμεση

αντίδραση τού κοινού, γιά τό όποίο ή ανισότητα τών φύλων

είναι «φυσιεή », μπορεί νά εΙναι δικαιολογημένη. Δέν

χρειάζεται πρός τό παρόν νά κοιτάξουμε πιό πέρα. 'Αντί

θετα πρός τίς οΙκονομικές τάξεις, οι σεξουαλικές τάξεις

προήλθαν κατευθείαν από μιά βιολογική ποαγματιεότητα .
άντρες καί γυναίκες πλάστηκαν διαφορετιεοι καί μέ άνισα

προνόμια. "Αν xaC, δπως έπισημαίνει ή Μπω60υάρ, αύτή ή

διαφορά, μόνη της, δέν συνεπάγεται αναγκαστικά τήν ανά

πτυξη ένός ταξικού συστήματοτ - τήν κυριαρχία μιάς όμά

δας από τήν δ.λλη - πού τό έφεραν οι άναπαραγωγικές λει

τουργ[ες αυτών τών διαφορών. Ή διολογική οίπογένεια εΙ

ναι μιά εγγενής άνιση κατανομή έξουσίας. "Η ανάγκη έξoυ~

σίας, πού δδηγεί στήν άνάπτυξη τών τάξεων, προέρχεται

άπό τήν ψυχοσεξουαλική σύσταση κάθε ατόμου σύμφωνα μ'

αΝή τή βασική ανισορροπία καί δχι, όπως ύποστήριξαν οΙ

Φρόυντ, Νόρμαν Ο. Μπράουν καί δ.λλοι - ύπερακοντίζον

τας κι ούτοι τό στόχο τους - .άπό κάποια άναπόφευετη

σύγκρουση τής Ζωής μέ τό θάνατο, τού "Ερωτά μέ τό θά

νατο.

Ή διαλογική οΙκογένεια (ή δαοιεή αναπαραγωγική μο

νάδα άντρας Ι γυναίκα Jπαιδί σέ οποιαδήποτε μορφή κοι

νωνικής όργάνωσης) χαρακτηρίζεται από τά έξης βασικά

άν δχι αμετάβλητα στοιχεία:

1) Οί γυναίκες σ' δλη τή διάρκεια τής Ιστορίας καΙ πρίν

από τήν έμφάνιση τού έλέγχου τών γεννήσεων, 6ρ(~oνται
συνεχώς aτή διάκριση τής 6ιολογικης τους συγκρότησης 
~μι-ιηνo,,~σ(α, έμμηνόπαυση καΙ «γυναικείες ό.ρρώστιες »,
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σταθερά έπώδυνος τοεετότ, φροντίδα τών δρεφών - κι έτσι

έξαρτιόνται άπό τούς άρσενικούς (εϊτε γιά τόν άδελφ6, τόν

πατέρα, τόν σύζυγο, τ6ν έραστή ποόεειται, εϊτε Υιά τή

φυλή, τό κράτος, τήν κοινωνία γενικά) γιά τή φυσική τους

επιδίωση.

2) Τά δρέφη χρειάζοντω μακρότερο χρόνο γιά νά άνα

πτυχθοϋν άπό τά νεογνά τών ζώων καί γι' αύτό εΙναι άδύ

ναμα, καΙ γιά μιά σύντομη τουλάχιστον περίοδο τής ζωής

τους έξαρτιόνται άπό τούς μεγάλους Υιό τή φυσική έπι

δίωσή τους.

3) 'Υπήρξε καΙ {ιπάρχει κάποια δασική άλληλοεξάρτηση

μητέρας Ι παιδιού σέ όλες τΙς κοινωνίες, περασμένες fj σύγ
χρονες, κι αύτή έβαλε τή σφραγΙδα της στόν ψυχισμό τής

κάθε ένήλικης γυναίκας καΙ τού κάθε παιδιού.

4) Ή φυσική 6.ναπαραγωγική διαφορά ανάμεσα aτά

φύλα όδήγησε κατευθείαν aτόν πρώτο καταμερισμό τής έρ

γασΙας, πού ορΙσκεται στή βάση δλων τών μετέπειτα δια

κρίσεων σέ οΙκονομικές καΙ πολιτιστικές τάξεις καΙ ένδεχο

μένως άεόμη καί στή ρίζα κάθε κάστας (διάκριση πού στη

ρίζεται σέ βιολογικά χαρακτηριστικά).

Αύτά τά βιολογικά περιστατικά τής άνθρώπινης οΙκογέ

νειατ δέν μπορούν νά συγεαλυφθοϋν μέ άνθρωπολογικές

σοφιστείες. "Οποιοτ παρατηρεί τά ζώα νά ζευγαρώνονται,

νά άναπαράγονται καΙ νά φροντίζουν τά μικρά τους θά

δυσκολευτεί πολύ νά παραδεχτεί τή θεωρία τής «πολιτι

στικής σχετικότητας », Γιατί, άοχετα από τό πόσες φυλές

τής 'ΩκεανΙας μπορεί νά βρείτε δπου ή σχέση τού πατέρα

μέ τή γονιμότητα δέν είναι γνωστή, άσχετα άπό τό πόσες

μητριαρχικές γενιές 1Ί πόσες άντιστροφές τού σεξουαλικού

ρόλου μπορεί νά συναντήσετε (άνάληψη τών φροντίδων τού

νοικοκυριού από τούς όντρες καΙ πειστική προσποίηση των

ώδίνων τού τοκετού), τά γεγονότα αύτά δέν άποδείχνσυν

παρά ενα μόνο πράγμα: τήν καταπληκτική πλαστικότητα

τής άνθρώπινης φύσης. "Ομω; ή άνθρώπινη φύση προσαρ

μόζεται σέ κάτι, καθορίζεται από τίς συνθήκες του περι

βάλλοντος, ένώ ή βιολογική οίεογένεια πού περιγράψαμε

ύπήρξε παντού καί πάντα. Άκόμα καί στίς μητριαρχικές
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κοινωνίες, δπου ή γονιμότητα τής γυναίκας ήταν αντικεί

μενο λατρείας καί όπου δ ρόλος τού πατέρα ήταν άγνωστος

fι άοήμαντοτ, ύφίσταται πάντα κάποια έξάρτηση τής γυναί

κας καί τού παιδιού άπό τόν δ:ντρα, έστω κι άν αϋτό; δέν

είναι ό πραγματικός πατέρας. Καί μ' όλο πού εΙναι γεγονός

'α/ι δ οίεογενειαεό; πυρήνας άποτελεϊ πρόσφατη μόνο έξ

έλιξη - μιά εξέλιξη πού, όπως θά προσπαθήσω νά άπο

δείξω, κάνει άπλώς πιό Μονες τΙς ψυχολογικές κυρώσεις

της 6LOλογικης οΙκογένειας - μ' όλο πού είναι γεγονότ ότι σ'

όλη τή διάρκεια τής Ιστορίας ύπήρξαν πολλές παραλλαγές

τής διολογικής αύτή ς οΙκογένΗας, τά περιστατικά πού

περιέγραψα ύπfjρξαν σ' όλες τΙς μορφές τη; προκαλώντας

Ιδιόμορφες ψυχοσεξουαλικές διαστροφές στήν άνθρώπινη

προσωπικότητα.

"Ομωτ, τό νά παραδεχόμαστε δτι δ δνισος σεξουαλικός

συοχετισμό; δυνάμεων στηρίζεται οέ βιολογική δάση δέν

σημαίνει δτι χάνουμε καΙ τήν ϋπόθεσή μας. 'Από πολύ

καιρό καΙ δώθε πάψαμε νά είμαστε μόνο ζώα. Και ή βασι

λεία τής φύσης δέν είναι πιά άπόλυτη. "Οπω; λέει ή ίδια ή

Σιμόν ντέ Μπωδουάο :

Ή θεωρία τού Ιστορικού υλισμού l:φερε στό φως πολύ σημαντικές

άλήθειες. Ή άνθρωπότητα δέν εΙναι ενα ζωικό εΙδος, εΙναι μιά

Ιστορική πραγματικότητα. Ή άνθρώπινη κοινωνία δέv ύφϊσταται

παθητικά τήν παρουσία της φύσης, άλλά μάλλον άναλαμ6άνει ή

ίδια τόν ΕλεΥχΟ της φύσης γιά δικό της λογαριασμό. Αυτή ή άνά

ληψη δέν είναι μιά εσωτερική, ύποκεψενική πράξη' συντελείται

άvτικειμενικά στήν πρακτική δράση.

"Βτσι, τό «φυοικό » δέν είναι κατ' ανάγκην καΙ «αν

θρώπινη » αξία. Ή άνθρωπότητα άΡΧLOε νά ξεπερνά τά

όρια πού τής έπέδαλε ή φύση, δέν μπορούμε πιά νά διατη

ρήσουμε δικαιολογημένα ένα σύστημα διάκρισης σεξουαλι

κών τάξεων μέ τό πρόσχημα δτι κατάγεται άπό τή Φύση.

'Αρχίζουμε μάλιστα, γιά πρακτικούς έστω λόγους, νά δλέ

πουμε ότι ποέπα νά απαλλαγούμε άπό αύτό (6λ. κεφ. 10).
Τό πρό6λημα γίνεται πολιτικό καΙ χρειάζεται κάτι παρα

πάνω από μιά πλατειά ίστορική ανάλυση, έφόσον παραδε-
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χτοϋμε δτι, άν καΙ δ δ.ντρας γίνεται όλοένα καί πιό Ικανός

νά άπαλλαγεΙ: άπό τΙς βιολογικές συνθήκες πού εΙχαν δη

μιουργήσα τήν τυραννία του πάνω στΙς γυναίκες καΙ τά

παιδιά, πολύ λίγους λόγους ~ει νά παραιτηθεί άπό τήν τυ

ραννία αύτή. "Οπωτ λέγει δ ~Eνγκελς άναφεοόμενο; στήν

οίεονομιπή έπανάσταοη :

Ό νόμος τού καταμεριομοϋ της έργασΙας άποτελεί τή δάση της

διαίρεσης σέ τάξεις [σημειώστε ότι καί δ καταμερισμός αύτός γεν

νήθηκε &.πό μιά δασική βιολογική διαίρεση]. Αυτό δ.λλωστε δέν

tμποδΙζει τήν δ.ρχουσα τάξη, έφόσον έπικράτησε, νά σταθερο

ποιήσει τή θέση τη; σέ δάρος τι'jς tργαζόμεvης τάξης, νά μετατρέ

ψει τήν κοινωνική ήγεσία της σέ έντατική bφετάλλευση των μα

ζών.

"Αν καΙ τό σύστημα των σεξουαλικών τάξεων μπορεί νά

προήλθε άπό δασικές βιολογικές συνθήεετ, αυτό δέν μάς

έγγυάται δτι ετσι καΙ καταργηθεί 1] διολογιεή αιτία της

καταπίεσή ς τους, οι γυναίκες καί τά παιδιά θ' άποετήσουν

τήν ελευθερία τους. 'Αντίθετα, 1]νέα τεχνολογία, Ιδιαίτερα

ό έλεγχος τών γεννήσεων, μπορεί νά χρησιμοποιηθεί ένάν

τιά τους γιά νά tνισχύσει τό περιχαρακωμένο αϋτό σύστημα

~κμετάλλευσης.

Συνεπως, δπως γιά τήν κατάργηση των οίκονομιεών τά

ξεων χρειάζεται ή εξέγερση τ/ς κατώτερης τάξης (τού προ

λεταριάτου) καί 1] άπό μέρους της κατάληψη των μέσων

παραγωγής aτή διάρκεια μιας προσωρινης δικτατορίας,

έτσι γιά νά εξασφαλιστεί ή κατάργηση των σεξουαλικών

τάξεων χρειάζεται ή έξέγερση της κατώτερης τάξης (των

γυναικών) καΙ ή κατάληψη τού έλέγχου της άναπαραγω

γής : Οχι μόνο ή άπόδοση στΙς γυναίκες τής κυριότητας τού

σώματός τους, άλλά καΙ δ (προσωρινός) γυναιεεϊω; ~λεγχoς

της άνθρώπινης γονιμότητας, πράγμα πού συνεπάγεται μιά

νέα πληθυσμιακή βιολογία καΙ, επιπλέον, τόν έλεγχο δλων

των κοινωνικών Ιδρυμάτων πού άφορούν τήν τεκνοποιία

καΙ τήν άνατροφή των παιδιών. ΚαΙ δπως τελικός σκοπός

τ/ς κοινωνικής έπανάστασης δέν ήταν μόνο ή κατάργηση

τών ταξικών οίεονομιεών προνομίων άλλά τής Ιδιας τ/ς οί-
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κονομικής ταξικής διάκρισης, έτσι καΙ δ τελικός σκοπός της

φεμινιστικής επανάσταση; πρέπει νά είναι, άντίθετα πρ6ς

έκεινον τής πρώτης φεμινιοτιεή; κίνησης, ή κατάργηση δχι

άπλώς των προνομ{ων τοϋ ιiρρενoς, άλλά τής Τδιας τής διά

κρισης σέ φύλα: οι διαφορές φθλου άνάμεσα στά άνθρώ

πινα δντα δέν θά εΙχαν πια κοινωνική σημασία. (Μιά έπι

στροφή σέ μιάν άνεμπόδιοτη πανσεξουαλικότητα - στήν

«πολύμορφη διαστροφή» τού Φρόυντ - θά άντιεαθι

οτοϋσε πιθανώς τήν έτερο-δμο-άμφιφυλοφιλία. Τήν ένα

παραγωγή τού εϊδοικ άπό τό ενα μόνο φύλο πρός όφελος

καί των δύο θά τήν άντιεαταστοϋσε, fι θά μπορούσε νά τήν

άντικαταστήσει, ή τεχνητή άναπαραγωγή : τά παιδιά θά

γεννιόνταν καί γιά τού; δυό γονεις ταυτόχρονα, εϊτε θά

ήταν άνεξάρτητα κι άπ6 τούς δυό, άνάλογα μέ τή σκοπιά

πού διαλέγει κανείς· ή έξάρτηση τού παιδιού άπό τή μη

τέρα (καί άντιστοοφα) θά παραχωρούσε τή θέση της σέ μιά

πολύ συντομότερη ~ξάρτηση ό.πό μιά μικρή όμάδα ιiλλων

άτόμων, καΙ ή κοινωνία θά φρόντιζε ν' άντισταθμϊσει

οποιαδήποτε κατωτερότητα σέ σωματική δύναμη ό.πέναντι

.τών ένηλικων. Ό καταμερισμός της έργασΙας θά τερματιζό

ταν μέ τήν έξαφάνιση τής Ιδιας τής έργασίας (κυβερνητική).

Ή τυραννία τής βιολογικης οΙκογένειας θά συντριβόταν.

ΚαΙ μαζί μ' αύτήν, ή ψυχολογία τής δύναμης. "Οπωτ τό

τόνιζε ό ~Eνγκελς γιά τήν αύστηρά σοσιαλιστική επανά

σταση:

Ή ύπαρξη όχι άπλως τούτης ή έκεΙνης τής κυρίαρχης τάξης, αλλά

δποιασδήποτε κυρίαρχης τάξης γενικά, γίνεται άναχρονισμός.

Τό γε:Υονός δτι δ σοσιαλισμός δέν ζύγωσε ποτέ τήν πρα

γμάτωση τού διακηρυγμένου αύτού στόχου όφεϊλεται δχι

μόνο σέ άνεκπλήρωτες fι λειψά ~κπληρωμένες οΙκονομικές

προϋποθέσεις, άλλά καί aτό δτι 1'1ϊδια ή μαρξιστική άνά

λυση ήταν άνεπαρκής· δέν εσκαψε άρκετά βαθιά μέχρι τίς

ψυχοσεξουαλικές ρΙζες τών τάξεων. Ό Μάρξ άνακάλυψε

κάτι βαθύτερο άπ' δ.τι τό ύποπτευόταν, δταν bιανε παρα

τήρηση δτι 1'1οίεογένεια εκλεινε μέσα της τό έμβρυο δλων

τών άνταγωνισμών, πού άργότερα όναπτύσσονται σέ μεγα-
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λύτερη κλίμακα μέσα στήν κοινωνία καΙ τό κράτος. Γιατί

μόνο δν ή επανάσταση άνατρέψει τή δάση τής κοινωνικής

οργάνωσης, τή βιολογική δηλαδή οίεογένεια (πού οΙ δεσμοί

της έπιτοέπουν πάντα τήν παρείσφρηση τής ψυχολογίας τής

δύναμης) θά γίνει δυνατό νά έξοντωl::Ιεί τ6 σκουλήκι τής έκ

μετάλλευσης. θά χρειαστοϋμε μιά σεξουαλική έπανάοταοη

πολύ ευρύτερη από τή σοσιαλιστική - πού θά αποτελεί

άπλως μέρος της - Υιό νά ξεριζώσουμε άποτελεσματικά δλα

τά ταξικά συστήματα.

•
• •

Προσπαθήσαμε νά προωθήσουμε τήν ανάλυση των τά

ξεων άνατρέχovτας ώς τΙς ρΙζες της, aτόν διαλογικό διαχω

ρισμό τών φύλων. Δέν άπορρίψαμε τΙς ανακαλύψεις τών

οοοιαλιστών . άντϊθετα, ό ριζοσπαστικός φεμινισμός μπορεί

νά διευρύνει τήν ανάλυσή τους, δίνοντας σ' αύτή μιά βαθύ

τερη δάση στίς άντικειμενικές συνθήκττ , καί νά εξηγήσει

έτσι πολλά άπό τά προ6λήματα πού έμεναν άλυτα ως τώρα.

Γιά νά κάνουμε ενα σήμα πρός αύτή τήν κατεύθυνση καί νά

θεμελιώσουμε έτσι τή δική μας ανάλυση, θά επεκτείνουμε

τόν δρισμό τού WΕνγκελς γιά τόν Ιστορικό ύλισμό. Πρόκει

ται γιά τόν ίδιο δρισμό πού άναφέραμε παραπάνω, τώρα

δμως διατυπωμένο πληρέστερα, ώστε νά περιλάβει τό διο

λογικό διαχωρισμό τών φύλων μέ σκοπό τήν αναπαραγωγή

του είδους, διαχωρισμό πού αποτέλεσε τήν πηγή τού δια

χωρισμού σέ τάξεις:

Ό Ιστορικός υλισμός εΙναι μιά άντίληψη της ίστορΙας πού άνα

ζητα τήν πρωταρχική αΙτία καί τή μεγάλη κινητήρια δύναμη δλων

των Ιστορικών γεγονότων aτή διαλεκτική τού φύλου: aτή διαί

ρεση της κοινωνίας οέ δύο ξεχωριστές διολογικές τάξεις, μέ σκοπό

τήν αναπαραγωγή τού είδους, στούς αγώνες των τάξεων αυτών

μεταξύ τους, στΙς άlJ.αγές τών μορφων τοθ γάμου, της άναπαρα

γωγης καί της ανατροφης των παιδιών πού δημιουργήθηκαν απ'

αυτούς τούς άγώνες· στήν παράλληλη ανάπτυξη άλλων τάξεων

διαφοροποιημένων μέ δάση τά φυσικά τους χαρακτηριστικά [κά-
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στες] καί στόν πρίί.ιτο »αταμεοισμό τής ~ασίας μέ δάοη τό φύλο

πού tξελΙχτηκε στό [οίεονομιεο-πολιτιστιεά] ταξικό σύστημα.

Κι έτσι τό πολιτιστικό έποιεοδόμημα - δπως καΙ τό οίκο

νομικό - άνάγεται δχι άπλώς στήν (οΙκονομική) τάξη, άλλά

άκόμα πιό πέρα, στό φύλο:

Όλόκληρη ή ως σήμερα ΙστορΙα [σημειώστε δτι τώρα μπορούμε νά

παραλειψουμε τΙς λέξεις« μ' tξαΙρεση τών πρωτόγονων φάσεων »]
ήταν ή ίστοοϊα των ταξικών lιyώνων. οι άντψαχόμενες αύτές εοι

νων~κές τάξε~ς ε[να~ πάντα ποοιοντα των τρόπων δργάνωσης τής

6ιoλoγ~κης oΙκoγενε~ακης μονάδας γιά τήν άναπαραγωγή τού tr
δους, καθώς καΙ των στενά ΟΙκονομικών τρόπων παραγωγής καΙ

άνταλλαγής έμπορευμάτων καΙ 'όπηρεσ~ών. Ή σεξoυαλ~κή-ανα

παραγωγική όργάνωση τής κοινωνΙας άποτελεϊ κάθε φορά τήν

πραγματική βάση, πού μας έπιτρέπε~, σέ τελευταία άνάλυση, νά

έξηγήσουμε δλόκληρο τό εποικοδόμημα των oίκoνoμ~κών, νομι

κών εαϊ πολιτικών θεσμών, καθώς καΙ των θρησκευτικών, φιλο

σοφικών παϊ dλλων ίδεtiιν μιας δοσμένης Ιστoρ~κης πεοιόδου.

Τώρα ή περιγραφή των μελλοντικών αποτελεσμάτων μιας

ύλιστικης άντϊλη-φη; τής ΙστορΙας άπό τόν ~Eνγκελς γϊνεται

πιό ρεαλιστική:

'Ολόκληρη ή σφαΙρα των συνθηκών τής ζωής πού περιβάλλουν

τόν δ:νθρωπο καΙ πού ως τώρα τόν tξouolcrtav περ~έρχεται τώρα

στήν κυρι.αρχια καΙ aτόν έλεγχο τού άνθρώπσυ, πού γιά πρώτη

φορά γίνεται δ πραγματ~κός καΙ συνειδητό; κύρ~oς τής φύσης,

άφoίi θά εΙναι κύριος τής lδιας τής κοινωνικής δργάνωσής του.

Στά κεφάλαια πού ακολουθούν θά υιοθετήσουμε αυτόν

τόν όρισμό τού Ιστορικού ύλισμου, έξετάζοντας τούς πολι

τιστικούτ θεσμούς πού διατηοοϋν καΙ ένιοχύουν τή διολο

γική οικογένεια (ίδιαίτερα μέ τή σημερινή της μορφή τού

οίπογενειακοϋ πυρήνα) καΙ τό αποτέλεσμά της, τήν ψυχο

λογία της δύναμης, tνός έπιθετιποϋ σοδινισμοϋ πού τώρα

εχει άναπτυχθεί αρκετά ώστε νά μπορεί νά μας καταστρέ

ψει. Θά ενσωματώσουμε στή μελέτη αυτή μιά φεμινιστική

ανάλυση τοϋ φοοϋδισμοϋ . γιατΙ οί πολιτιστικές προκατα-
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λήψεις τού Φρόυντ, δπως καΙ οί Ιδέες πού πηρε άπό τόν

Μάρξ καΙ τόν ~Eνγκελς, δέν τόν τυφλώνουν δλότελα. Στήν

πραγματικότητα 6 Φρόυντ ~κανε Δνακαλύψεις μεγαλύτερης

άκόμα άξίας άπό τΙς ανακαλύψεις των σοσιαλιστών θεωοη

τικών γιά τήν οίεοδόμηση ένός νέου διαλεκτικού {ιλισμού

θεμελιωμένου στό φύλο. Θά πnχειρήσουμε, έπειτα, νά συ

σχετίσουμε δ.τι καλύτερο l'χoυν δ Μάρξ καί δ ~Eνγκελς (τήν

'όλιστική άντίληψη της ίστορίας) μέ δ,τι καλύτερο ~ει ό

Φρόυντ (τήν κατανόηση τού έσωτεριποϋ κόσμου τού &ντρα

καί τής γυναίκας κι έκεΙνου πού τούς διαμορφώνει) Υιό νά

φτάσουμε σέ μιά λύση, τόσο πολιτική δσο καΙ ψυχολογική,

πού θά στηρίζεται δμως σέ πραγματικά γεγονότα Θά δια

πιστώσουμε δτι ό Φρ6υντ παρατήρησε σωστά τή δυναμική

της ψυχολογίας μέσα aτό άμεσα κοινωνικό τη; πλαίσιο

δμως, επειδή ή θεμελιακή δομή τού κοινωνικού αυτού

πλαισίου ήταν ή Τδια - σέ διάφορους δαθμού; - γιά όλό

κληρη τήν άνθοωπότητα.φαινόταν άπλα/ς σάν μιά άπόλυτη

υπαρξιακή προϋπόθεση πού θά ήταν τρέλα νά τήν άμφι

σθητήσουμε. Έτσι, ό Φρόυντ καΙ πολλοί όπαδοί του αναγ

κάστηκαν νά προβάλουν αξιωματικά καί όπριόρι εννοιες

σάν τό ένστικτο τού θανάτου, γιά νά έξηγήσουν τήν κατα

γωγή αυτών τών καθολικών ψυχολογικών τάσεων. ΟΙ άρ

ρώστιες τής άνθρωπότητω; γίνονταν έτσι άναπόφευετε; καί

άθεοάπευτετ - κι αύτός είναι ό λόγος γιά τόν όποιο ή λύση

πού πρότεινε (ή ψυχαναλυτική θεραπευτική), ένα όξύμωρο

σχήμα, φαινεται τόσο πενιχρή οέ σύγκριση μέ τό υπόλοιπο

έργο του καί άποτελεί μιά τόσο παταγώδη άποτυχια στήν

πράξη - σπρώχνοντας τά προικισμένα μέ κοινωνική καΙ

πολιτική εϋαισθησια άτομα νά άπορρίψουν δχι μόνο τή θε

ραπευτική του μέθοδο άλλά άκόμα καΙ τΙς βαθύτερες άνα

καλύψεις του.
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Ό φεμινισμός στίς Ήνωμένες

Πολιτείες

Κατά τή ριζοσπαστική φεμινιστική δ.ποψη, δ νέος φεμι

νισμός δέν είναι άπλή άναδιωοη μιας σοβαρής πολιτικής

κίνησης γιά κοινωνική Ισότητα. ΕΙναι τό δεύτερο κύμα τής

σπουδαιότερης επανάσταση; οτήν Ιστορία. Σκοπός του ε1

ναι ν' άνατοέψει τ6 άρχαιότερο καΙ τ6 πιό (ικαμπτο ταξικό

σύστημα, έκεΙνο πού δασίζεται aτό φύλο καΙ στέριωσε ατό

διάθα τών χιλιετηρίδων, προσδίδοντας ατούς άρχέτυπους

άνδρικούς καΙ γυναικείους ρόλους μιάν άδικαιολόγητη νο

μιμότητα καΙ φαινομενική μονιμότητα. Άπό τήν δποφη

αύτή, τό πρωτοπόρο κίνημα τής Δύσης ήταν μόνο tι πρώτη

επίθεση, καΙ ή πενηντάχρονη γελοιοποίησή του πού 6.κο

λούθησε στάθηκε άπλώς ή πρώτη άντεπϊθεση. Ήταν ή αύγή

ένός μακρού άγώνα Υιό τήν άπελευθέοωοη τής γυναίκας

άπό τΙς καταπιεστικές δομές έξουσίας πού έστησε ή φύση

καΙ πού ένίσχυσε δ άνθρωπος. Κάτω άπό τό φως αύτό άς

ρΙξουμε μιά ματιά στόν άμεοιεανιεό φερινισμό.

1. Η ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΣΊΉΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

~Αν καί πάντα ύπήρξαν στήν Ιστορία έξεγερμένες γυναί

κες·, ποτέ στ6 παρελθόν δέν έπικράτησαν συνθήκες πού νά

ΈJnτρέψoυν στίς γυναίκες ν' ό.ποτινάξουν τούς καταθλιπτι-

• Παράδειγμα, οΙ μάγισσες, ποε πρtπει νά τΙς δούμε άπλώς σάν Υυναίκες.

αvεsάeτητα δ,γ Ι~εγ~θηκαν hαντΙov ,""άς b<!ισμένης πολιτικής. Μέσα σέ.
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κσύς ρόλους τους. Ή κοινωνία εΙχε μεγάλη ανάγκη τής

άναπαραγωγικης ίεανότητω; τών γυναικών - καΙ όπωσδή

ποτε, δέν ύπηρχαν άποτελεσματικές μέθοδες γιά τόν U-εyxo

των γεννήσεων. Γι' αϋτό καΙ μέχρι τή διομηχανιεή έπανά

σταση ή φεμινιστιεή έξέγερση ήταν καταδικασμένη νά

παραμείνει άτομική προσπάθεια.

Τήν bτερχδμενη φεμινιστική έπανάσταση τού αίώνα τής

τεχνολογίας ποοαιστάνθηπαν καί προανήγγειλαν δρισμένες

γυναίκες, πού άνηκαν στήν « έλιτ » τής έπσχrις τους: στήν

Άγγλία ή Mary WoIlstonecraft καί ή Mary Shelley, στήν

'Αμερική ή Margaret FuIIer, ατή Γαλλία οί «Μπλέ-κάλ

τσες ». "Ομω; οί γυναίκες αυτές προπορεύονταν άπό τήν

εποχή τοικ, Δυσκολεύτηκαν νά πείσουν άκόμα καΙ τούς

προοδευτικούς κύκλους μέσα στοϋ; όποϊουτ κινούνταν νά

δεχτούν τΙς Ιδέες τους, καΙ πολύ περισσότερο τΙς μάζες των

συΎΧρόνων του; άνδρών καί γυναικών, πού μόλις εΙχαν

συνέλθει άπό τό πρώτο σόκ τής βιομηχανικής έπανάστασης.

Κατά τά μέσα δμως τού δέκατου ένατου αιώνα, τότε πού

ή εκ6ιομηχάνιση βρισκόταν σέ πλήρη άνάπτυξη, 6ρχισε νά

αναπτύσσεται ενα τέλεια συγκροτημένο φεμινιστικό κίνημα.

'Ισχυρός πάντα στίς ΗΠΑ - πού εΙχαν συγκροτηθεί σέ όνε

ξάρτητο κράτος λίγο πρίν άπό τη διομηχανιεή επανάσταση,

κι έτσι εΙχαν συγκριτικά μικρή ίστοοια καί παράδοση - δ

φεμινισμός κεντρΙστηκε άπό τόν άγώνα τών νέγρων ενάντια

ατή δουλεία καί άπό τΙς κρυφοκαίουσες ίδέες τής ίδιας τής

'Αμερικανικής 'Επανάστασης. ("Η διακήρυξη πού ηηφϊ

στηκε στήν πρώτη έθνική συνέλευση γιά τά δικαιώματα τής

γυναίκας, στό Seneca Falls, τό 1848, εΙχε σάν ύπόδειγμα τή

Διακήρυξη τής 'Ανεξαρτησίας τών ΗΠΑ).

Ή πρώτη 'Αμερικανική Κίνηση Υιά τά Δικαιώματα τής

Γυναίκας (Woman's Rights Movement, πού στό tξTΊs θά

τήν άναφέρουμε μέ τά άρχικά τού άμερικανικού τίτλου :
WRM, ήταν ριζοσπαστική. Κατά τ6ν δέκατο ένατο αιώνα,

οι γυναίκες πού χτυπούσαν την ΟΙκογένεια, την 'Εκκλησία

(βλ. τό ~ργo τής Elisabeth Cady Stanton Ή ΒΙΌλας της Γυ·

διιό αιωνες 8 tκατoμ.μ.ύρια γυναίκες θανατώθηκαν στήν πυρά άπό τήν

'ΕκκλησΙα - γιατί ή θρησκεία ~ταν ή πολιτική τής btOΧTι; bιεινης.
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ναίκας) καΙ τό Κράτος (τό νόμο) ήταν οάν νά χτυπούσαν τά

ίδια τά θεμέλια τής βικτωριανή ς κοινωνίας μέσα στήν

όποία ζούσαν - πράγμα εξίσου σοβαρό μέ τό νά άμφισδητεί

κανείς σήμερα τή διάκριση των φύλων. Τά θεωρητικά θεμέ

λια τής πρώτης W.R.M. ήταν παρμένα άπό τΙς ριζοσπαστι

κότερες [δέες τής εποχής εκείνης, [διαίτερα άπό τΙς [δέες

όπαδών της κατάργησης της δουλεϊατ, σπως τού William
Lloyd Garrison καΙ άλλων ουτοπιστών καΙ ελευθεροφρό

νων, Robert Owen καΙ της Fanny Wright. ΛΙγοι είναι σή

μερα εκείνοι πού ξέρουν δη στήν άρχή δ φεμινισμό; ήταν

ένα κίνημα μέ μαζική βάση. Ποιότ άκουσε ποτέ δτι οί φεμι

νίστριες ~καναν κουραστικά ταξίδια ως τά δάση τού Βορρά

καΙ πιό πέρα άπό τά σύνορα, fι δτι γύριζαν άπό πόρτα σέ

πόρτα μέσα στίς πόλεις, γιά νά μιλήσουν γιά τά ζητήματά

τους fι γιά νά μαζεύουν ύπογραφές σέ 6.ναφορές πού προ

καλούσαν γέλια στΙς συνελεύσεις; Ούτε γενικά ξέρει κανείς

δη ή Elizabeth Cady Stanton καΙ ή Susan Β. Anthony, τά

πιό δραστήρια μέλη της κίνησης,~ταν άνάμεσα στούς πρώ

τους πού ύπογράμμισαν τήν άνάγκη όργάνωσης τών εργα

ζομένων γυναικών καί ίδρυσαν, τόν Σεπτέδρη τού 1868,
τήν "Ενωση Έργαζομένων Γυναικών (Άντιπρόσωποι τής

Έθνικής Έργαηκής "Ξνωοη; ως τΙς άρχές τού 1868, άρ
γότερα ά.ποχώρησαν άπό αύτήν εξαιτίας τού σοθινισροϋ

τών άρρένων συνδικαλιστών καΙ τής 6.νειλικρινοϋς συμπε

ριφοράς τους πρός τΙς εργάτριες, πού δέν άλλαξε ούτε καί

σήμερα). ~Αλλες πρωτοπόρες γυναίκες πού πρωτοστάτησαν

στήν όργάνωση τών εργαζομένων γυναικών, δπως ή Au
gusta Lewis καί ή Kate MuIIaney, συμμετείχαν οτή φεμινι

στική κίνηση.

Τή ριζοσπασηκή αυτή φεμινιοτιεή κίνηση τήν όργάνω

σαν γυναίκες στή; Μοίες δ νόμος κυριολεκτικά δέν άνα

γνώριζε καμιά νομική θέση- οί Μοίες τή μέρα πού παν

τρεύονταν, κηρύσσονταν νεκρές άπό ώτοφη άστιπων δι

καιωμάτων f'j, 6.ν δέν παντρεύονταν, παρέμεναν ύπό κηδε

μονία σ' δλη τους τή ζωή· οι Μοίες δέν μπορούσαν νά κά

νουν διαθήκη οϋτε καΙ νά ~oυν τή φύλαξη τών παιδιών

τους σέ περΙπτωση διαζυγίου· οί Μαίες δέν μάθαιναν ούτε
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νά δια6άζουν, καΙ ούτε δέθαια γίνονταν δεκτές ατά κολέγια

(οί πιό εύνοημένες άπό α'ότές μάθαιναν κέντημα, ζωγρα

φική πάνω σέ πορσελάνη, γαλλικά καΙ πιάνο). οι δπαίες

δέν Elxav πολιτική ψήφο. "Βτσι, άκόμα καΙ μετά τόν Έμ

φύλιο Πόλεμο περισσότεροι άπό τόν μισό πληθυσμό τής

χώρας ήταν, σύμφωνα μέ τόν νόμο, δούλοι πού δέν εΙχαν

τίποτα δικό τους, ούτε κάν τά « μαξιλαράκια» πού φοοοϋ

σαν στήν πλάτη,

Τά πρώτα σκιρτήματα της καταπιεζόμενης αύτή ς τάξης,

τά πρώτα άπλά αΙτήματα Υιό δικαιοσύνη άντιμετωπίστηων

μέ δυσανάλογη διαιότητα, μέ μιάν άντίσταση τήν όποία εΙ

ναι δύσκολο νά καταλάδουμε σήμερα πού τά σύνορα άνά

μεσα στΙς σεξουαλικές τάξεις δ.ρχισαν νά σδήνουν. Γιατί,

σΠα/ς συμβαίνει συχνά, έπείνοι πού κρατοϋσαν τήν έξουσία

καταλάβαιναν καλύτερα άπό τούς ϊδιοικ τούς άγωνιστέ;

πόσο μεγάλη ηταν ή έπαναστατιεή δυναμικότητα τού πρώ

του αυτού ξυπνήματος. 'Από τήν ι'ιρχή της ό.κ6μα ή φεμινι

στιεή κίνηση αποτέλεσε σοβαρή απειλή γιά τήν κατεστη

μένη τάξη καΙ ή άπλή ύπαρξη καί ή μακρά διάρεειά της

άποδείχνουν δτι ύπηρχαν βασ~κές άνιοότητο; σ' ενα σύ

στημα πού ίσχυριζόταν πώς εΙναι δημοκρατικό. Δουλεύον

τας πρώτα μαζί καί ύστερα χωριστά, τό κίνημα άπελευθέ

ρωσης των δούλων καΙ ή Κ.Δ.Γ. άπειλούσαν νά σπαράξουν

τή χώρα. "Αν καΙ οτή διάρκεια τού Έμφυλίου Πολέμου οί

φεμινίστριες δέν είχαν πειστεί νά έ'γκαταλεΙψουν τήν ύπό

θεσή τους γιά νά δουλέψουν γιά «πιό σπουδαία» ζητή

ματα, ή Ιστορία της πρώτης περιόδου της φεμινιστικης έπα

νάστασης θά μπορούσε νά είναι λιγότερο σκοτεινή.

Στήν πραγματικότητα, δ,ν καί οΙ όπαδοϊ τής Stanton καί

τής Anthony συνέχισαν τόν αγώνα τους bτί είκοσι ό.κόμα

χρόνια, ι'ικολουθώντας τή ριζοσπαστική φεμινιστική παρά

δοση, ή ραχοκοκαλιά τής κίνησης εΙχε σπάσει. Πάνω aτή

δράση τού 'Εμφυλίου Πολέμου, Επιτράπηκε σέ χιλιάδες γυ

ναίκες νά φύγουν άπό τά σπίτια τους γιά νά έπιδοθοϋν σέ

~γα φιλανθρωπίας. Τ6 μόνο σημείο τό όποϊο μπορούσε νά

ενώσει αυτές τΙς γυναίκες, πού προέρχονταν άπό τόσο δια

φορετικά στρατόπεδα, ηταν ή επιθυμία ν' άποκτήσουν
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ιρήφο. Δυστυχώς δμως δέν συμφώνησαν πάνω στούς λό

γους αυτής της έπιθυμιατ. Οί συντηρητικές συγκρότησαν

τήν 'Αμερικανική 'Ένωση γιά τή Γυναικεία ψήφο (Amcri
οετι Woman' s Sutlrage AssoCΊation) ή προσχώρησαν σέ γυ

ναικείες λέσχες πού ξεφύτρωναν τότε σάν τά μανιτάρια,

δπως ή ευλαδική Χριστιανική "Ενωση Γυναικών γιά τήν

Έγκράτεια (Woman's Christian Temperature υηίοη). Οί

ριζοσπάστριες χωρίστηκαν γιά ν' αποτελέσουν τήν Έθνική

'Ένωση Γυναικών γιά τήν ψήφο (NationaI Woman's
Suffrage AssoCΊation), πού ένοιαφερόταν γιά τήν ψηφο

μόνο σαν σύμδολο της άπαραϊτητητ; - γιά νά επιτευχθούν

ευρύτεροι στόχοι - πολιτικης δύναμης.

Γύρω στά 1890 είχαν επιτευχθεί νέες νομικές μεταρρυ

θμίσεις, οί γυναίκες εισχώρησαν στίς γραμμές της ~ργατικης

δύναμης καταλαμ6άνοντας μέσα σ' αυτήν τή θέση πού κα

τέχουν καί σήμερα καί οί περισσότερες απ' α\Jτές άρχισαν

νά μορφώνονται. Στή θέση της άληθινής πολιτική; δύναμης

τούς παραχωρήθηκε μιά συμδολική χωριστή θέση στή

σφαιοα της πφλιτιεή; ζωής μέσα στίς λέσχες τους. 'Όμως,

άν καί επρόκειτο Υιό μιά πολιτική δύναμη μεγαλύτερη απ'

όση διέθεταν πρΙν, στήν ούσια ήταν άπλως μιά ξαναφρε

σκαρισμένη έκδοση της «γυναικείας δύναμης» τού συν

ηθισμένου τύπου : ~κείνης πού ασκείται ατά παρασκήνια 
δηλαδή τής παραδοσιακης επιρροης πάνω στήν εξουσία,

πού πήρε τή σύγχρονη μορφή τών δμάδων πίεση; (\obbies).
'Όταν στά 1890 ή ριζοσπαστική φεμινιστική 'Εθνική

'Ένωση γιά τήν Ψήφο, μέ τίς αρχηγούς της γερασμένες πιά

καί άποεαρδιωμένετ, συγχωνεύτηκε μέ τή συντηρητική

'Αμερικανική 'Ένωση γιά τήν ψήφο καί συγκροτήθηκε έτσι

ή Έθνική Άμερικανική Γυναικεία "Βνωοη γιά τήν Ψή

φο (National American Woman's Suffrage Association,
NAWSA). φάνηεε πώς Όλα εΙχαν χαθεί. Ό συντηρητικός

φεμινισμός, μέ τή συγκέντρωση τής προσοχής του σέ πλα

τειά, ένοποιητιεά, μεμονωμένα θέματα, όπως τό δικαίωμα

της ιρήφου, μέ τήν προσπάθεια νά πείσει καί νά καλοπιάσει

τήν εξουσία τού λευκού άρρενα δουλεύοντας μέσα στίς

'ίδιες τίς δομές της, πασκίζοντας νά πείσει τούς άντρες -
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πού ήταν παρά πολύ ξύπνιοι γιά νά ξεγελαστοϋν, μέ τή

φαντασιολόγα άκόμα ρητορική τους - εΙχε κερδίσει. Ό φε

μινισμός, άφοϋ ξεπουλήθηκε, άρχισε νά μαραζώνει.

Χειρότερες καί από τίς συντηρητικές φεμινίστριες ήταν οι

γυναικες εκείνες, πού δλο καΙ πλήθαιναν, οι όποίες, στηρι

γμένες στό νεοαποετημένο κομματάκι έλευθερίας, προχω

ρούσαν μ' ένθουσιασαό σ' δλα τά ριζοσπαστικά κινήματα

της Προοδευτιεή; 'Εποχήτ, ακόμα καί δταν αυτά ερχονταν

σέ σύγκρουση μέ τά γυναικεία συμφέροντα. (θυμηθείτε τήν

παλιά συζήτηση γιά τούς ξεχωριστούς « προστατευτικούς»

νόμους τής γυναικεΙας εργασίας). Νά τί λέει ή Margaret
Rhondda, πού ήταν bnκεφαλης της φεμινιστιεή; κίνησης

aτή Μεγάλη Βρετανία μετά τόν πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο;

Μποροϋμε νά χωρίσουμε τά μέλη της φεμινιοτικης κίνησης σέ δυό

ομάδες: στίς φεμιν(στριες καί στίς μεταρρυθμίστριες, πού δέν εί

ναι καθόλου φεμινίστριες, πού δέν νοιάζονται καθόλου γιά τήν

ισότητα αύτή καθεαυτή ( ...). Σήμερα, σχεδόν δλες οί γυναικείες

οργανώσεις παραΜχονται πύις οι μεταρρυθμίστριες είναι πολύ

περισσότερες από τίς φεμινίστριες, δτι τό πάθος νά σας κάνσυν νά

ενδιαφερθείτε γιά τούς συνανθρώπους σας, νά τούς κάνετε καλό

σύμφωνα μέ τόν δικό σας τρόπο, εΙναι πολύ συχνότερο από τήν

επιθυμία νά δώσουν στόν καθένα τήν έξουσία νά ζει σπως αυτός

θέλει.

οι « μεταρρυθμίστριες» αύτές, οί « ριζοσπάστριες » γυ

ναίκες τής εποχης τους, τό πολύ πολύ επηρεάζονταν άπό

τόν φεμινισμό. Ούτε αληθινές φεμινίστριες ήταν οϋτε άλη

θινές ριζοσπάστριες, γιατί δέν θεωρούσαν ακόμα τήν ϋπό

θεση τής γυναίκας σάν ένα πράγματι νόμιμο ριζοσπαστικό

σκοπό. Καθώς εολεπαν τήν WRM σάν άπλή έφαπτομένη

μιάς άλλης, περισσότερο σημαντικής πολιτικήτ, θεωρούσαν

κατά κάποιο τρόπο τόν εαυτό τους οάν άπλερους άντρες:

οι σκοποί πού επιδίωκαν οί γυναίκες τούς φαίνονταν « εί

δικοί », « σεκταριστικοί », ενώ εκείνοι πού άφοοούσαν

τούτ άντρες ήταν «ανθρώπινοι », « οικουμενικοί ". Καθώς
11πολιτική τους ανάπτυξη γινόταν μέσα σέ κινήματα δπου

κυριαρχοϋσαν οί άντρες, ένδιαφέοονταν περισσότερο γιά
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τή μεταρρύθμιση τής θέσητ τους μέσα στΙς κινήσεις αυτές

παρά νά άποσυοθοϋν από αυτές καΙ νά δημιουργήσουν τίς

δικές τους κινήσεις. Ή 'Ένωση Γυναικείων Συνδικαλιστι

κών Σωματείων (Woman's Trade υηίοη League) άποτελεί

εδώ ένα καλό παράδειγμα: οί πολιτικές γυναικειες ποοσω

πικότητες της όμάδατ αυτής απέτυχαν στΙς 6ασικότερες

προσπάθειές τους γιατί στάθηκαν ανίκανες νά κόψουν τούς

δεσμούς τους μέ τήν έντονα σοβινιστική αντρική 6ργάνωση

AFL (American Federation of Labοr=Άμερικανική 'Ομο

σπονδία 'Εργασίας), πού είχε επικεφαλής της τόν Samuel
Gompers, καΙ πού τΙς ξεπούλησε πολλές φορές. "Η, γιά ν'

άναφέοουμε ένα άλλο παράδειγμα, σάν τόσες &λλες έθελόν

τριες της νίειε (Volunteers ίη Service ιο America= 'Βθε

λόντριες στήν Ύπηρεσία τής Άμερικής) ετρεχαν νά βοηθή

σουν άγνώμονετ δυστυχισμένους στή φτωχογειτονιά τους,

θυσιάζοντας κάποτε καί τή ζωή τους, δίχως ανταμοιβή 
γιά νά καταντήσουν μελαγχολικές, πικρόχολες αλλά άφο

σιωμένες γεροντοκόρες, σύμφωνα μέ τό καθιερωμένο στε

ρεότυπο των εοινωνιεών λειτουργών. Είτε, τέλος, προσχω

ροϋσαν στό Γυναικείο Κόμμα τή; ΕΙρήνης (Woman' s Peace
Party) πού ίδρυσε άνώφελα ή Jane Addams στΙς παραμονές

τ/ς έπέμδαοη; τής 'Αμερικής στόν πρώτο παγκόσμιο πό

λεμο καΙ πού αργότερα διασπάστηκε - είρωνεία τής τUχης 
σέ σ06ινιστικές δμάδες πού δούλευαν γιά τήν πολεμική

προσπάθεια καΙ σέ εΙρηνόφιλες ριζοσπαστικές δμάδες άνα

ποτελεσματικές δσο καΙ εξτρεμιστικές.

Αυτή ή ξέφρενη γυναικεία 6ργανωτική προσπάθεια της

Προοδευτικής εποχής συχνά συγχέεται μέ τήν καθαυτό

WRM. "Ομωτ ή στερεότυπη εικόνα τής γεμάτη; απωθημένα

αυταρχικης μαχόμενης γυναίκας άντιστοιχ εί λιγότερο στίς

ριζοσπάστριες φεμινίστριες απ' ό,τι σέ όοισμένο; γυναοω;

πού είχαν τό πάθος της πολιτικης καί πού αποτελούσαν τήν

ψυχή των κάθε λσγης επιτροπών γιά τά σοβαρά θέματα τής

εποχής τους. Έκτός από τΙς μακαρίτισσες τώρα κινήσεις

πού άναφέοαμε ήδη - Woman's Trade υηίοη League. Νε

τίοηε! Federation of Settlements, Woman's lnternational
IJeague for Peace and Freedom (πού αeκικά ήταν τό



36 Η ΔIΑΛΕΚΤ!ΚΗ ΙΌΥ ΣΕΞ

WOffi<l.n'SPeace Party της Jane Aιlιlams)- δλες οί «όργα~

νώσει; κυριών » ίδρύθηκαν μεταξύ 1890 καί 1920 : General
FedenItion of Woman's C1ubs, League of Woman' s Voters.
American Association of Collegiate Alumnae. ΝαΙίοηα! Οοη

sumer' s League, ΡΤΑ (Parent-Teachers Association), DAR
(Daughters of the Ameιican Revolution). Καί μ' Όλο πού οί

όργανώσευ; αυτές συνδέονταν μέ τά πιό ριζοσπαστικά κι

νήματα της έποχης τους, οί καθόλου φεμινιστικές Ιδέες τους

άπόδαχναν δτι ή πολιτική του; ήταν αντιδραστική, στενό

μυαλη καί ανόητη.

Έτσι ή πλειοψηφϊα των όργανωμένων γυναικών στήν

περίοδο 1890-1920 - περίοδο πού συνήθως θεωρείται αάν

μνημείο έντονη; φεμινιστιεη; δραστηριότητας ~ δέν εΙχε

καμιά σχέση μέ τόν φεμινισμό. "Από τή μιά μεριά, b φεμινι

σμός περιορίστηκε μόνο aτό αίτημα της ψήφου - ή WRM
μεταμορφώθηκε (προσωρινά) σέ κίνηση γιά τό δικαίωμα

τής ψήφσυ - κι από τήν άλλη, ή δραστηριότητα των γυναι

κων σπαταλιόταν γιά κάθε άλλη ριζοσπαστική υπόθεση εκ

τός από τή δική τους.

"Ομωτ ό ριζοσπαστικός φεμινισμός όπλως κοιμόταν: Ή

άφύπνισή του άρχισε μέ τήν έπιοτοοφή τής Harriet Stanton
B\ateh, κόρης της Elisabeth Cady StanIon, από τήν 'Αγγλία,

δπου ε{χε πάρει μέρος οτήν Κοινωνική καί Πολιτική

'Ένωση των Γυναικών (Woman' s Social <ιηιΙ Politica\
Πηίοη} - των αγγλίδων σουφραξεττών, πού οί πιό γνωστές

τοικ είναι ίσως οί Pankhurst - πού καταπολεμούσε τίς Συν

ταγματικές (CO/I,I'titutiOl1alίst.\, συντηρητικές φεμινίστριες).

Κρίνοντας δτι χρειαζόταν μιά μαχητική τακτική γιά τήν

πραγματοποίηση των σκοπών πού εΙχε επιδιώξει ή μητέρα

της, ή Harriet συνιστοϋσε νά καταπιαστούν μέ τό πρό6λημα

της ψήφου, υίοθετώντω; τήν εγκαταλειμμένη τότε στρατη

γική της δμάδας Stantoη-Aηthony : άσκηση πίεσης γιά τήν

τροποποίηση του Όμοσπονδιακοϋ Συντάγματος. Σύντομα

οί αμερικανίδες αγωνίστριες εγκατέλειψαν τή συντηρητική

ΝΑWSA γιά νά συγκροτήσσυν τήν Congressional Πηιοη

('Ένωση τού Κογκρέσσου - τό κατοπινό Κόμμα τής Γυναί

κας) αρχίζοντας μιά τολμηρή δράση άνταρτοπόλεμου καΙ
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έφαομότοντω; μιάν αδιάλλακτη γραμμή, πού συχνά αποδί

δεται, λαθεμένα δμως, σ' ολόκληρη τήν κίνηση γιά τή γυ

ναικεία ψήφο.

ΟΙ προσπάθειές τους απέδωσαν. Οί στρατευόμενες πέρα

σαν από κάθε λογή; δοκιμασίες, κακοποιήθηκαν από τόν

δχλο, έκαναν απεργίες πείνας καί σιτίζονταν μέ τή οία,

δμως μέσα σέ δέκα χρόνια κέρδισαν τό δικαίωμα της ιρή

φου. Ό ριζοσπαστικός φεμινισμός στάθηκε fι σπίθα πού

χρειαζόταν τό εξασθενημένο φεμινιστιεό κίνημα γιά νά πε

τύχει τόν μοναδικό του στόχο. Ό ριζοσπαστικός φεμινι

σμός καταπιανόταν μέ τό ζήτημα μ' έναν καινούργιο καί

πιό στέρεο τρόπο (τήν πίεση γιά τήν τροποποίηση τού

'Ομοοπονδιαεοϋ Συντάγματος άντι τών άνιαρών προσπα
θειών χωριστά οέ κάθε Πολιτεία, πού χρησιμοποιήθηκαν

επί τριάντα καί πάνω χρόνια). Ή αγωνιστική δραστηριό

τητά του επέμεινε στή σπουδαιότητα του γυναικείου προ

6λήματος, καί πάνω άπ' δλα, άνοιγε μιά πλατύτερη προο

πτική, δπου iι ψηφος δέν ήταν πιά παρά ενας άπό τούς έπι

διωκόμενους στόχους, καί γι' αυτό ~πρεπε νά κερδηθεί δσο

μπορούσε πιό γρήγορα. Γά μετριοπαθή αιτήματα των συν

τηρητικών φεμινιστριών - πού ήταν σχεδόν ετοιμες νά ϋπο

σχεθούν ότι άν άποκτοϋσαν τό διαπαιωμα της ψήφου δέν

θά τό χρησιμοποιούσαν - έγιναν ευπρόσδεκτα σάν τό κατά

πολύ μικρότερο κακό σέ σύγκριση μέ τά αιτήματα του Κόμ

ματος των Γυναικών.

Παραχωρώντας ψήφο στίς γυναικες τό κατεστημένο ανα

γνώριζε τήν κίνηση τών γυναικών. "Οπωτ τό συνόψισε ενας

γνωστός παράγων της έποχή; εκείνης, πού τόν άναφέρει 6
William Ο' Neill στό εργο του 'Όλοι τους ήταν γενναίοι:

« Πάντως ήταν καλό πού δόθηκε στίς γυναίκες τό δικαίωμα

της ψήφου, έστω καί μόνο γιά νά μή γίνεται πιά λόγω; γι'

αυτό ». Ή κυρία Qlίver Hazard Ρεαγ Belmont του Γυναι

κείου Κόμματος παρότρυνε τίς γυναίκες νά μποϋκοτάρουν

τίς εκλογές: « Χρησιμοποιήστε μέ φρόνηση τή νέα σας δύ

ναμη. ΟΙ σουφραζέττες δέν άγωνίστηκαν γιά τή χειραφέ

τησή σας επί έ6δομήντα χρόνια, γιά νά γίνετε 'δπηρέτριες

άντοιεών κομμάτων ». Και ή Charlotte Perkins Gilman
πρόσθετε:
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'Η δύναμη πού θά μπορέσουν νά ασκήσουν σί γυναΙκες θά έξαρ

τηθεί από τή μή προσχώρησή του; σιό κομματικό σύστημα των

αντρών. Στήν πολιτική το κομματικό σύστημα ε/ναι ένα τέχνασμα

των αντρων γιά νά καλύπτουν τά πραγματικά προ6λήματα. Γιά νά

πετύχουν τά μέτρα πού ζητούν, οι γυναίκες θά πρέπει νά δράσουν

εξω από τήν πολιτική των κομμάτων, Τά παλιά πολιτικά κόμματα

επιθυμούν τόσο πολύ νά πείσουν τίς γυναίκες νά προσχωρήσουν

σ' αϋτά, γιατί καταλαβαίνουν πόσο μικρή θά εΙναι ή έπιρροή τοικ;

μέσα σ' αυτά,

'Όλα αθτά όμως στάθηκαν μάταια. 'Ακόμα καΙ ή ίδρυση

ενός νέου Γυναιεεϊου Κόμματος στΙς 18 τού ΦλεΟάρη τού

1921, γιά τήν καταπολέμηση των άλλων μεγάλων κομμάτων

που όπορροφούσαν τόσο γοργά τή νέα πολιτική δύναμη

των γυναικών, δέν μπόρεσε νά αναστήσει τη γυναικεία κί-

νηση πού πέθαινε". -
Ή παραχώρηση τού δικαιώματος της ψήφου σκότωσε

την WRM. "Αν καΙ οί ό.ντιφεμινιοτικές δυνάμεις φαϊνονται

πώς ύποχώρησαν, στήν πραγματικότητα ύποχωρούσαν

μόνο ατά λόγια. Ποτέ δέν έχασαν, την εποχή πού παραχω

ρήθηκε τό δικαίωμα της ψήφου, ή μακρόχρονη διοχέτευση

των φεμινιστιεών ένεργειων στόν περιορισμένο στόχο της

ψήφου - πού ό.ρχικά φαινόταν σάν ένα άπλό σκαλοπάτι

πρός τήν πολιτική εξoυσCα - εξάντλησε έντελως τήν WRM.
Τό τέρας Ψήφο; εαταδρόχθισε όλα τ' άλλα. Τρεις γενιές

είχαν περάσει άπό τήν ίδρυση της WRM, οί άρχηγοϊ της

εΙχαν πεθάνει όλοι. Οί γυναίεεα, πού ό.ργότερα προσχώρη

σαν ατή φεμινιστική εϊνηοη μέ μόνο σκοπό νά πετύχουν τό

δικαίωμα ψήφου, ποτέ δέν σρηκαν τόν καιρό νά διευού-

• Τό Κόμμα τών Γυναικών συνέχισε 'Ιόν ό.γώνα του aτή διάρκειί:( της α

κονομικης κρΙσης καΙ 'Ιών πολέμων eιγωνιζόμενo γιά τον έπόμενο μεγάλο

οταθμό, ΤΙ1 νομική άπελευθέρωση τής γυναίκας, γιά μιά τοοπολογϊα τού

Συντάγματος πού θ' ό.ναγνώριζε σω; γυναικες ϊοa οικαιώματα μέ το'ός

αντρες. Πενήντα χρόνια άργότερα ~είνες πού ζουν άκόμα εξακολουθούν

ν' άγωνΙζονται. Ή « κωμική" είεόνα της γηραιας κυρΙας. πού δπλισμένη

μέ μιά όμπρέλα κυνηγάει μιάν ίυιόθεοη πού εχει πιά κερδηθεΊ, εΤ.ναι άμεσο

προίόν της άποοτέωση ; του φεμινισμού πού τήν προκάλεσε ι'ι γειοω

ποΙησή του έπΙ πενήντα χρόνια.
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νουν τή συνείδησή τους γιά τά πράγματα: είχαν ξεχάσει οέ

τί ακριδως θά χρησίμευε ή ψήφος. Ή αντίδραση εΙχε πετύ

χει τούς σκοπούς της.

,
, ,

'Απέμεινε καμιά ανάμνηση όλων αυτών τών αγώνων; Ό

άγώνατ; μόνο γιά τήν ψήφο - πού δέν είχε καί μεγάλη αξία

γιά τίς γυναίκες, δπως απέδειξαν αργότερα τά γεγονότα 
στάθηκε ενας ατέλειωτο; πόλεμος ενάντια στίς πιό άντι

δραστικές δυνάμεις τής'Αμερικής της btοχής tκείνης, πού,

δπως δείχνει ή Eleanor Flexner στό εργο της 'Ένας αίώνας

αγώνων, περιλάμδανε τά Ισχυρότερα καπιταλιστικά συμ

φέροντα του Βορρα, δηλ. τό πετρέλαιο, τή θιομηχανϊα,

τούς σιδηροόρόμους καί τήν ποτοποιία, τόν ρατσιστικό

συνασπισμό τών Πολιτειών του Νότου (πού, tκτός από τήν

πισωδρομική στάση του πρός τΙς γυναικες, φοδόταν νά

παραχωρήσει ιρήφο σ' αύτές, γιατί έτσι θά χειραφετούσε

καί τόν μισό νέγρικο πληθυσμό καί θά τοαθοϋσε τήν προσ

οχή στήν ύποκρισία τής καθολικής ψηφοφορίας τών αν

δρών) καί, τέλος, τόν κυ6ερνητικό μηχανισμό. Ή προσπά

θεια πού χρειάστηκε γιά τήν απόσπαση του δικαιώματος

της ψήφου προκαλεί κατάπληξη. Ή Carrie Chapman Catι

εκρινε δτι:

γιά νά δγεΙ ή λέξη «άρρενες» άπό τό Σύνταγμα χρειάστηκαν στίς

γυναίκες αύτή; τής χώρας πενήντα δύο χρόνια ακατάπαυστου

αγώνα] ...]. Στό διάστημα αύτό οι γυναικες άναγκάστηκαν νά διε

νεργήσουν 56 δημοφηφϊσματα ανάμεσα στούς αρρενες ψηφοφό

ρους, 48Ω καμπάνιες γιά νά καταφέρουν τίς νομοθετικές συνελεύ

σεις νά ύποδάλουν στούς ψηφσφόρους τροπολογίες στόν τρόπο

ψηφοφορίας, 47 καμπάνιες γιά νά καταφέρουν τίς δμοσπονδιακές

συντακτικές συνελεύσεις νά ενσωματώσουν τό δικαίωμα φήφου

των γυναικών στό Σύνταγμα των Πολιτειών, 277 καμπάνιες γιά νά

πετύχουν από τά πολιτειακά κομματικά συνέδρια νά περιλάβουν

τό ζήτημα τής ψήφου των γυναικών στά προγράμματά τους, 30
καμπάνιες γιά νά πετύχουν από τά κομματικά συνέδρια Υιό τήν
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εκλογή προέδρου νά υιοθετήσουν τή γυναικεία ψήφο στά προ

γράμματά τους καί 19 καμπάνιες σέ 19 διαδοχικά κογκρέσσα.

Οί ~ττες ήταν τόσο συχνές καΙ οι νίκες τόσο σπάνιες 
καί πάντα μέ ελάχιστα περιθώρια - ώστε καί ή άπλή άνά

γνωση της Ιστορίας των άγώνων αϋτών νά είναι αποκαρ

διωτική, καί φυσικά πολύ πιό αποκαρδιωτικοί οί ίδιοι οι

άγωνες γιά τίς γυναικες πού τούς εζησαν καί τούς διεξήγα

γαν. Τά κενά των Ιστορικών στόν τομέα αύτόν είναι άν όχι

συγχωρητέα, τουλάχιστο κατανοητά.

"Ομωτ, δπωτ είδαμε, τό ζήτημα της ψήφου ήταν μόνο

ενας μικρός στόχος ανάμεσα σ' εκείνους πού έπιδϊωεε ή

WRM. Έκατό χρόνια ϋπαρξης λαμπρών προσωπικοτήτων

καί σοδαοων γεγονότων σδήστηκαν επίσης από τήν αμερι

κανική ΙστορΙα. Ή ζωή τών ρητόρων γυναικών πού αγωνί

ζονταν γιά ν' αποκρούουν έπιθέσεα; τοϋ δχλου, τόν καιρό

πού δέν επιτρεπόταν στΙς γυναικες νά μιλάνε δημόσια, νά

επιτίθενται στήν ΟΙκογένεια, στήν Έκκλησία καί στό Κρά

τος, πού ταξίδευαν μέ άθλιους σιδηροδρόμους σέ φτωχικά

κτηνοτροφικά χωριά της Δύσης γιά νά μιλήσουν οέ μικρές

όμάδε; γυναικών κοινωνικά εξαθλιωμένων, ήταν πολύ πιό

συναρπαστική από τή ζωή δλων των Scarlett Ο' Hara, των

Ηεηίοτ Beecher Stowe καί των «Μυωών Γυναικών». Ή

Sojourner Truth καί ή Harrίet Tubman, άπελεύθεοεα δοϋλες

πού ξαναγύρισαν πολλές φορές, γιά νά Ελευθερώσουν καΙ

iί:λλες δούλετ, στίς δικές τους φυτεϊεα, καί πού εlχαν έπικη

ρυχθεί γιά τεράστια ποσά, από πολιτική άποψη στάθηκαν

πολύ πιό άποτελεσματυω; από τόν άτυχο John Βτονσι.

'Όμως, παραπολύς κόσμος σήμερα δέν άκουσε ποτέ νά γί

νεται λόγοτ γιά τή Myrtilla Miner, τήν Prudence Crandal1,
τήν Abigail Scolt Duniway, τή Mary Putnam Jacobi, τήν Er
οοετίοο Rosc, τίς αδελφές Claffin, τήν Crystal Eastman, τήν

Clafa Lemlίch, τήν κυρία Ο.Η.Ρ. Belmont, τή Doris
Stevens, τήν Anne Martin. Και ή άγνοια αυτή δέν είναι τϊ

ποτε άν τή συγκρίνουμε μέ τήν άγνοια γιά τή ζωή γυναικών

του ήθιεοϋ άναστήματο; των Margaret Fuller, Fanny Wri
ght, άδελφών Grimke, Susan B.Anthony, Elizabcth Caιly
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Stanton, Harriet Stanton 81atch, Charlotte Rerkins Filman,
Alise Rall.

'Ωστόσο, ξέρουμε τή Louisa May A1cott, τήν CΙara Βετ

ton καί τή Florence NightingaIe, δπως ξέρουμε καί τόν

θοϊαμδο τού Ralph Bunche i] τού George Washington Ca
rver μέ τά φιστίκια - άλλά γιά τόν Nat Turner* δέν γίνεται

πουθενά λόγος. Δέν μπορούμε ν' άγνοήσουμε τό γεγσνός

δτι σημαντικά πρόσωπα καταχωνιάστηκαν από τήν κλα

σική άμερικάνικη ίστορία πρός όφελος περισσότερο κον

φορμιστικών προτύπων. Θά ήταν βέβαια επικίνδυνο νά εμ

πνεύσουμε στά παιδιά των νέγρων, πού ήταν άκόμη δούλοι,

θαυμασμό γιά τούς Ναι Turner τής ίστορίας τουτ, καί τό

ίδιο Ισχύει γιά τήν WRM. Τά ϋποπτα κενά στά βιβλία τής

ίστορίας μας σχετικά μέ τόν φεμινισμό - ή ακόμα ή ταύτιση

δλόκληρης τής WRM μέ τή (συντηρητική) κίνηση γιά τήν

ψήφο η μέ τίς ρεφορμιστικές γυναικείες δμάδες τής Προο

δευτικής 'Εποχής - δέν ε{ναι τυχαία.

Είναι τό αποτέλεσμα μιας άντιδοαση; πού ϋφιστάμεθα

ακόμα καΙ σήμερα ενάντια στό πρώτο κύμα τής φεμινιστι

κής κίνησης. Οί λίγες ισχυρές γυναικείες προσωπικότητες

πού προβάλλονται τά τελευταία πενήντα χρόνια σιωπή;

σάν πρότυπα στΙς νεαρές κοπέλες, έχ ουν διαλεχτεί προ

σεχτικά: Είναι γυναίκες σάν τήν Eleanor Roosevelt. πού

ζοϋνε μέσα στήν άλτρουϊστιεή γυναικεία παράδοση, αντί

θετα πρός τίς γεμάτες εγωισμό καί ύγεία μεγάλες φυσιο

γνωμίες τής ριζοσπαστικής φεμινιστικής εξέγερσης.

"Βποεπε ν' αναμένουμε τήν άντίδοαση αύτή. Οί άντρες τής

εποχής εκείνης κατάλαβαν άμέσως τήν αληθινή φύση τής

φεμινιστικής κίνησης, γιατί είδαν σ' αυτήν μιά οοθαοή

άπειλή γιά τήν εξουσία πού όναίσχυντα άσεοϋσαν πάνω

στίς γυναίκες. Μπορεί νά ύποχρεώθηκαν νά εξαγοράσουν

τή γυναικεία κίνηση μέ λίγες έπιφανειακές μεταρρυθμίσεις

διορθώνοντας στά χαρτιά τΙς πιό χτυπητές όνισότητες, με-

• Νάτ Τάρνερ: δαϋλο.; νέγρος άπό τή Βιργινία, ήγέτης μι"ς έ.ξέγερσης

TUJVδούλων τό 110] πού προκάλεσε πολλά θύματα ανάμεσα aτούς Λευ

κούτ; καί τερματίστηκε μέ ιόν απαγχονισμό τού Ιδιου καί των κυριότερων

σιιντρόφων του.
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ρικές αλλαγές στό ντύσιμο των γυναικών- στή σεξουαλική

τους ζωή, στό στύλ τους (<<κάνατε μεγάλες προόδους, κού

κλα μου »), πού Όλες τους οάν από σύμπτωση ήταν πρός τό

συμφέρον τών άντοών. "Ομτω; ή 'Εξουσία έμενε στά δικά

τους χέρια.

2. ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πώς κατάφερε δ μύθος τής χειραφέτησης νά ναρκώσει

τήν πολιτική συνείδηση τών γυναικών έπ( πενήντα χρόνια;

Στη δεκαετία τού 1920 είχαμε μιά έξαρση του ερωτισμού.

Ό θεσμός του γάμου στολιζόταν δλο καί περισσότερο μέ

ρομαντικά χρώματα (<<Ό "Ερωτω; κι ό Γάμος πάνε μαζί

δπως τ' άλογο μέ τ' l:ι:μάξι »), γιά νά ξανα6ρεί καινούργια

δημοτικότητα καί καινούργια δύναμη ϋοτερα από τήν

πρόσφατη έπιθεοη του φεμινιομοϋ πού τόν εΙχε εξασθενη

σει. "Όμωτ; ή ανάρρωση δέν κράτησε πολύ. Σύντομα οι γυ

ναίκες ξαναϋποδουλώθηκαν καί ή νεοαποετημένη ταξική

άλληλεγγύη τους εξατμίστηκε. οι συντηρητικές φεμινί

στριες, πού θεωρούσαν τουλάχιστο τά προβλήματά τους

κοινωνικά, ενσωματώθηκαν στήν κοινωνία, ενώ οι ριζο

σπάστριες φεμινίστριες γίνονταν, άνοιχτά καί ό.ποτελεσμα

τικά, αντικείμενο γελοιοποϊησητ- &ς καί οι Μλαβες γυναί

κες πού εμψύχωναν τίς έπιτροπές άλλων κινήσεων κατέλη

ξαν νά φαίνονται γελοϊες. Ή καμπάνια τής νουθεσϊατ εΙχε

αρχίόει: ή χειραφέτηση αποτελούσε άτομική ευθύνη τού

παθενότ- ή σωτηρία ήταν ζήτημα προσωπικό, δχι πολιτικό.

Μ' δλη τους την ψυχή οί γυναικες ρίχτηκαν σέ μιά μακρά

ψυχοθυθομέτρηοη γιά τήν « άοτϊωσή » τους.

Άπό την έποχή αυτή (1920-30) χρονολογειται εκείνη ή

έμμονη ιδέα τής καλλιέργειας τού « στύλ », ή έπιδίωξη της

γοητείας (καί σεις μπορείτε νά γίνετε Theda Βετε"), μιά

πνευματική αρρώστια πού ακόμα καί σήμερα κατατρώγει

τίς γυναικες - πού τήν υποδαύλισαν τά γυναικεία περι-

• 'Αμερικανίδα στάρ του κινηματογράφου τής τρελής εποχής, ή πρώτη

πού όνομάοτηεε μοιραία (vamp).
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οδικά τύπου Vogue, Glaιnour, Mademoisefle, CosInopo/i
fαιι, κτλ. Ή άναζήτηση ενός« διαφορετικού» προσωπικού

στύλ μέ τό όποιο νά εκφράζει μιά γυναίκα τόν εαυτό τη;

ε{χε αντικαταστήσει τήν παλιά φεμινιστική αρχή γιά τήν

άνάπτυξη τού χαρακτήρα μέ τή μαθήτευση στήν ευθύνη καί

μέ τά διδάγματα τής πείρας.

Στή δεκαετία 1930-40, μετά τήν οικονομική κρίση, οί γυ

ναίκες έγιναν νηφαλιότερες. Τό γούστο τους γιά τόν τύπο

τού" άγοοοπόοιτσου » (" garςοnne ι)) ποοφανώτ; δέν απο

τελούσε άπάντηση στά προ6λήματά τους: ένιωθαν τόν

εαυτό τους περισσότερο μετέωρο καί νευρωτικό παρά ποτέ

πρίνο 'Όμως, καθώς ό μύθος της χειραφέτησης 6ρισκόταν σ'

δλη τή δόξα του, δέν τολμούσαν νά παραπονεθούν. 'Αφοϋ

εΙχαν πετύχει εκείνο πού ζητούσαν καί δμως αισθάνονταν

καί πάλι μή Ικανοποιημένες, φαίνεται πώς κάτι δέν πήγαινε

καλά μέσα τους. Στά εατάθαθα τής ψυχης τους ύποψιάϊον

ταν δτι μπορεί καί νά ήταν πραγματικά κατώτερες άπό τούς

άντρες. "Ισωτ; πάλι νά έφταιγε τό κοινωνικό καθεστώς:

προσχώρησαν στό κομμουνιστικό κόμμα, όπου εδειξαν έν

τονη συμπάθεια πρός τούς καταπιεζόμενους, χωρίς νά μπο

ρούν νά καταλάΟουν δτι ή δύναμη μέ τήν όποία ταύτιζαν

τόν εαυτό τους μέ τήν Εκμεταλλευόμενη τάξη των έργαζομέ

νων πήγαζε άμεσα άπό τή δική τους εμπειρία της παταπιε

σης.

Τό 1939 ξέσπασε δ δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Τά

άτομικά συμφέροντα προσωρινά επισκιάστηκαν από τό

πνεύμα της Πολεμικής Προσπάθειας. Ό πατριωτισμός καί

τό αίσθημα τής καθαρής συνείδησης, ενισχυόμενα από τήν

πανταχού παρούσα στρατιωτική προπαγάνδα, δημιουργού

σαν τήν απαιτούμενη εξαρση. 'Επιπλέον οί άντρες ήταν

μακριά. Κάτι καλύτερο: δ θρόνος της εξουσίας τους ήταν

κενός. Γιά πρώτη φορά, άπό πολλές δεκαετίες, οί γυναίκες

εΙχαν σο6αρή δουλειά. Καθώς ή κοινωνία εΙχε πράγματι

τήν ανάγκη τους καί δλες τους τίς δυνατότητες, τούς έδωσε

προσωρινά μιάν ανθρώπινη - κι όχι πιά μόνο" γυναικεία»

- θέση (πραγματικά, οί φεμινίστριες εΙναι ύποχρεωμένες νά
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καλωσορίζουν τούς πολέμους σάν τή μοναδική τους ευκαι

ρία).

Λίγο πρίν τό 1950 καί μέσα στή δεκαετία 1950-60 ση

μειώθηκε ή πρώτη μακρά περίοδος εΙρήνης καί εύημερίατ.

,Αντί δμως νά φέρει τήν αναμενόμενη αναζωογόνηση τού

φεμινισμού, ϋστερα από τόσα αδιέξοδα πού είχε γνωρίσει,

δέν ειχαμε παρά μόνο τόν « Μύθο γιά τή Γυναίκα », πού

τόσο καλά τόν παρουσίασε Τι Betty Friedan. Ό περίπλοκος

αύτότ; μηχανισμός νουθέτηση ; ε{χε στηθεί γιά ένα πολύ

συγκεκριμένο σκοπό: οί γυναίκες εΙχαν στή διάρκεια τού

πολέμου προσληφθεί σέ έργασίες καί τώρα έπρεπε νά τίς

εγκαταλείψουν. Τίς θέσεις αυτές τΙς εΙχαν πετύχει μόνο καΙ

μόνο γιατί εΙχε γίνει αντιληπτό δτι οί γυναίκες άποτελοϋ

σαν ένα δολικό άπόθεμα εργατικής δύναμης, πού μποροϋσε

νά χρησιμοποιηθεί ακριοως σέ τέτοιε; κρίσιμες περιπτώσεις

- καί τώρα ήταν δύσκολο νά τούς δώσουν τά παπούτσια

στό χέρι. Αυτό θά διέψευδε όλόκληρο τό μύθο της χειραφέ

τησης πού εΙχε καλλιεργηθεϊ: μέ τόση φροντίδα. Καλύτερη

λύση θά ήταν νά άφήοουν τή δουλειά τους μόνες τουτ; Ό

Μύθος γιά τή Γυναίκα προσφερόταν θαυμάσια γι' αυτόν τό

σκοπό. Οί γυναίκες, ακόμα ταραγμένες, ακόμα οέ αναζή

τηση ένός δρόμου (στό κάτω κάτω ή δουλειά στό εργοστά

σιο, αν καί προτιμότερη από τήν κόλαση της εγκλωοισμένης

στό σπίτι γυναίκας, δέν αποτελεί ούτε τό ανδρικό Ιδεώδες

του παραδείσου), πήραν γιά μιά ακόμη φορά λαθεμένο

δρόμο.

Ό δρόμος α'ίJτδς ίσως ήταν δ χειρότερος απ' Όλους. Δέν

πρόσφερε ούτε τήν (επιπόλαιη) ηδυπάθεια της δεκαετίας

του 1920, οϋτε τήν άφοσίωοη σ' ένα (ψεύτικο) Ιδεωδες τού

1930, ούτε τό όμαδιεό πνεϋμα της προπαγάνδας τού 1940.
"Εκείνο πού μπορουσε νά προσφέοει στιτ γυναίκες ήταν ή

υπόληψη καί Τι προαγωγή - μαζί μέ εναν απογοητευμένο

ρομαντισμό, σωρούς από πάνες ορεφων γιά πλύσιμο καί

συγκεντρώσεις της ΡΤΑ (Ρω-εατε - Teachers Αεεφοίετίοα,

(Ένωσης Γονιών - Δασκάλων), πού ύποστήριζαν τό μη

τρικό θηλασμό (τή « μητρική τοοφή » της Margaret Mead),
οίπογενειακέ; συζητήσεις, κάθε λογής άναποτελεοματιεέα
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δίαιτετ, τηλεοπτικές εκπομπές γιά διασκέδαση τής άνίας,

καί, αν τό κακό συνεχιζόταν, ψυχοθεραπεία. Τά περιοδικά

"τό Καλό vοικοκυριό (Good Housekeeping) καί τό Περι

οδικό τών Γονιων (Parent's Magazine) απευθύνονταν οέ

κάθε γυναίκα τής μεσαίας τάξης, δπωτ οί 'Αληθινές 'Εξ

ομολογήσεις άεευθύνονταν στίς γυναικες της εργατικής τά

ξης. Ή δεκαετία του 1950 ήταν ή πιό μουντή του αιώνα,

ίσως ή στυγνότερη πολλών αίώνων, γιά τίς γυναίκες. Σύμ

φωνα μέ τήν εκδοχή του Μύθου, κατά τό 1950-60 ή χειρα

φέτηση των γυναικών εΙχε δοκιμαστεί καί δοεθεϊ ελλιπής

(άπό τίς ίδιες τίς γυναικες άναμφίθολα). Ή πρώτη άπό

πειρα νά ξεφύγουν από τήν πνιγερή « δημιουργική μητρό

τητα » φάνηκε νά εΙναι μιά πλήρης αποτυχία. Τήν εποχή

αυτή, κάθε αiJθεντική γνώση τής παλιας φεμινιστικής κίνη

σης εΙχε θαφτεϊ. καί μαζί της ή έπίγνωοη του γεγονότος δτι

ή σημερινή άθλια κατάσταση των γυναικών ήταν τό προϊόν

μιας άντιδοασητ των άνδρών πού διατηρούσε δλη της τή

σφοδρότητα.

Γιά τή νεολαία τή; δεκαετίας του 1950ύπήρχε μιά ακόμα

πιό περίτεχνη αντίληψη, ό «τηναιητζερισμός» (teenagerism,
τά παιδιά ήλικίας μέχρι είκοσι χρόνων), τελευταία μεταμ

φίεση του επίμονου οομαντισμοϋ, πού ήταν τόσο πολύ άπη

σχολημένος νά συγκρατήσει μιά οικογενειακή δομή πού κα

τέρρεε (βλ. κεφ. 7" 'Εκμετάλλευση τή; αίσθηματιπότητα;»).

Νεαρά κορίτσια δλων τών ήλικιών όνειρεύονταν νά ξεφύ

γουν τήν άνία τής οοωγενειακή; ζωής μέ τή θφήθεια ενός

τηναιητζερικου ρομάντζου. Τό φλέρτ μέσα σ' ένα παρκαρι

σμένο αύτοκίνητο, μιά παράδοση πού εδραιώθηκε από τήν

εποχή τού « άγοοοεόοιτοου " στή δεκαετία του 1920, έγινε

μιά επιτακτική άνάγκη πού ίσως χαρακτηρίζει καλύτερα τά

πάθη της εποχής αύτης (6λ. E(jward Keinholz, τό «περι

βάλλον »τοϋ Παρκαρισμένου Αέτωανήτου). Τό τυπικό των

οαντεδού ανάμεσα στούς φοιτητές καί στίς φοιτήτριες τών

'Ανωτέρων Σχολών μπορούσε νά συγκριθεϊ, από άποψη

ετικέτας, μέ τίς &ραιότερες ίπποτικές παραδόσεις του Με

γάλου Νότου, οί &ραιες του όποιου είχαν γίνει τώρα μαζο

ρέττες πού στριφογύριζαν ένα ρα6δί. Ό ύψηλότερος στό-
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χος πού μποοοϋσε νά' πετύχει μιά κοπέλα ηταν νά γίνει

« δημοφιλής» - σημερινή μορφή τής παλιάς «χάρης» 11
τού χαρίσματος ν' άρέσει.

ΟΙ νέοι δμως δέν μπόρεσαν νά συνηθίσουν σ' αυτή τήν

κατάσταση. Ό γλυκερός ρομαντισμός καί ή αίσθηματολο

γία πού εΙχαν επινοηθεί γιά νά κρατήσουν τίς γυναΙκες aτή

θέση τους εΙχαν τόν άντίχτυπό τουτ καί στούς ένδιαφερόμε

νους άρσενικούς. "Αν ~πρεπε νά ύπάρχ ει κάποια τελετουρ

γική διαδικασία στό κυνήγι των κοριτσιών, ~πρεπε νά θυ

σιαστούν μερικά άγόρια σ' αϋτό. Ή κούκλα Barbie χρεια

ζόταν έναν Ken * "Ενα ραντεδού μέ κοπέλα ήταν δλόκληρη

Ιστορία (<<Μπαμπά, μπορώ νά πάρω τ' αμάξι απόψε; »)
,Αφαλώ.; έποεπε νά υπάρχει κάποιος ε1Jκολότερος τρόπος

γιά τήν Ικανοποίηση των σεξουαλικων άναγπών. Ό Frankie
Avalon καί δ Paul Anka σιγομουρμούριζαν ερωτόλογα στίς

τηναίητζερς : ΟΙ νεαροί τά εΙχαν θαοεθεϊ.

Κατά τή δεκαετία του 1960 οί νέοι σκόρπισαν. Τρά6ηξαν

γιά τά κολέγια καί στόν Νότο. Ταξίδεψαν στήν Ευρώπη

δλόκληρα κοπάδια. Μερικοί μπήκαν στό Σώμα τή; ΕΙρή

νης*"',αλλοι προσχώρησαν σέ μυστικές όργανώσεις. "Οπου

δμως κι αν πήγαιναν, τό στρατόπεδό τους εΙχε τήν ακολου

θία του. ΟΙ ελευθερωμένοι αυτοί άντρες εΙχαν άνάγεη άπό

χαριτωμένες « ποντικίνες » πού θά μπορούσαν νά προσαρ

μοοτοϋν στόν δικό τους τρόπο ζωης: οί γυναικες έεαναν τή

σχετική προσπάθεια. εΙχαν αυτοί σεξουαλικές άνάγκες : οί

γυναικες τίς Ικανοποιούσαν. Κι αυτό ήταν δλο πού ζητού

σαν από αύτέτ. "Αν περνούσε άπό τό μυαλό τής « ποντιεϊ

νας » νά ζητήσει σάν αντάλλαγμα κάποιο άπαρχαιωμένο

πιά ι'ιρραο(;)να, τιις r'Aεyav ;Τ">' της έστριψε ή, χειρό

τερα ακόμα, πώς ήταν αληθινή φαρμακεύτρια. Μιά « πον-

• 'Αρσενική κούκλα, σύντροφος τής περΙφημης κούκλας « Barhie ». (Σημ.
Μετ.)

•• ΣιIlμιl τής Ειρήνης: Σώμα έθελσντών πού ϊδρυσε δ Πρόεδρος Τζών

Kiwevtv τό 1961 καΙ πού θέτει ατή διάθεση των όπό ανάπτυξη χωρων

νεαρούς 'Αμερικανούς (πού άναλαδαϊνουν ύπηρεσία Υιά δύο χρόνια) Ικα

voίl" νά ποοσφέρουν ατούς πληθυσμού; αύτού-; τεχνική δοήθεια καΙ

κατάρτιση,
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τικίνα » "έπρεπε νά μάθει νά είναι αρκετά ανεξάρτητη, ώστε

νά μή γίνεται βάρος στόν γέρο τη; (μετάφραζε «κολλι

τσίδα »). Οί γυναίκες δέν πρόφταιναν νά μαθαίνουν άρ

κετά γρήγορα: κεραμεική, ϋφαντιεή, μαθήματα ζωγραφι

κής, λογοτεχνίας καΙ ψυχολογίας, δμαδική θεραπεία, δλα

ήταν καλό γιά νά μήν του γίνονται 6άρος. 'Όμως αυτές κά

θονταν δακρυσμένες μπροστά ατά καβαλέτα τους καί στά

γραφεία τους. Πράγμα πού δέ σημαίνει δτι οί [διες οι

« ποντικίνες » δέν ήθελαν άρχικά νά ξεφύγουν άπό αυτό τό

κενό. Άπλούστατα δέν είχαν που νά πάνε. "Οπου καΙ νά

πήγαιναν, στό GreenWΊch Village γύρω στά 1960, στό Ber
keIey tΊ στό Mississippi γύρω στά 1964, στό Haight Ashbury
tΊ στό East Village γύρω στά 1966, πάντα ~ξακoλoυθoυσαν

νά μένουν «ποντικίνες » καί δέν λογαριάζονταν σάν αν

θρώπινες υπάρξεις. Δέν ύπηρχε κάν κάποια άπόμεοη κοι

νωνία στήν όποία νά μπορούν νά καταφύγουν: Τό σύστημα

των σεξουαλικων τάξεων {ιπηρχε παντού. Άνοσοποιημένες

πνευματικά από τήν όντιφεμινιστική αντίδραση - άν εΖχαν

ποτέ ακούσει, στή μακρά περίοδο της συσεότισητ, νά γίνε

ται λόγος γιά φεμινισμό ήταν πάντοτε σέ οάρος του - φο

θοϋνταν ακόμη καί νά όογανωθοϋν γιά νά άντιμετωπισουν

τό πρ60λημά τους. "Ετσι Έπεσαν κι αύτές στήν [δια παγίδα

πού εΙχαν πέσει οι γυναικες του 1920 καί του 1930 : την

αναζήτηση « άτομικης λύσης ».
'Από είρωνεία της τύχης οί γυναίκες επιζητουσαν αύτή

τήν «ατομική λύση» (aτή δεκαετία του 1960) τόσο στήν

πολιτική δράση 000 καί στήν καλλιτεχνική καί στήν πνευ

ματική. Έπρόκειτο τότε γιά ριζοσπαστική, άρα προχωρη

μένη πολιτική, πιό περιθωριακή καΙ ιδεαλιστική άπό εκείνη

του οτϊθου της εξουσίας, πού ήταν προορισμένη μόνο γιά

τούς άντρες. Ή πολιτική αύτή επέτρεψε σέ κάθε γυναίκα νά

αϋτοποαγματωθεί : δπως καί στά 1930, πολλές από αυτές

εαλεπαν τήν πολιτική Οχι σάν ένα μέσο γιά τήν καλυτέρεψη

τής ζωής άλλά σάν αϋτοοκοπό. Πολλές ήταν εκείνες πού

μπήκαν στήν ειρηνιστική κίνηση - πάντα ενας παραδεκτός

τρόπος γιά νά σκοτώνουν οί γυναίκες την ωρα τους: αδύ

ναμη πολιτικά, καί έπομένωτ ακίνδυνη, ήτανε μιά εκτονω-
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τιπή διέξοδος στή γυναικεία όργή. "Αλλες πήραν μέρος

στήν κίνηση γιά τά πολιτικά δικαιώματα τών Νέγρων. Πολ

λές φορές Τι συμμετοχή τους στήν κίνηση αύτή δέν στάθηκε

πιό αποτελεσματική άπό τή συμμετοχή τους στήν ειρηνι

στική κίνηση' δμως Τι δράση πού οι λευκές γυναίκες άφιέ

ρωσαν στόν αγώνα των Νέγρων στή δεκαετία τού 1960
στάθηκε γι' αiιτές πολύτιμη εμπειρία γιά τήν ίδια τους τήν

πολιτική άνάπτυξη. ΕΙναι εύκολο νά τό άντιληφθεϊ κανείς

αύτό στή σημερινή κίνηση γιά τήν απελευθέρωση τής γυ

ναίκας: ΟΙ γυναίκες πού πήγαν στίς Νότιες Πολιτείες συ

χνά it{ouv πιό άνοιχτή πολιτική αντίληψη, είναι πιό εϋποο

σάρμοστες καί άνωττυγμένο; άπό τίς γυναίκες πού προέρ

χονται από τήν εΙρηνιστική κίνηση, καί δείχνουν τάσεις νά

εινηθοϋν γοργότερα πρός τόν ριζοσπαστικό φεμινισμό.

"Ισωτ γιατί αϋτή Τι συμπόνια γιά τά θάσανα των Νέγρων

ήταν ή πρώτη προσπάθεια τών λευκών γυναικών, άπό τό

1920 κι εδώ, ν' αντιμετωπίσουν από κοντά τή δική τους

καταπίεση. Ύπερασπίζοντας τήν υπόθεση μιας τάξης πού

καταπιέζεται πι6 πολύ από τή δική σου εΙναι ενας εϋφημι

στικός τρόπος γιά νά ύποστηρίξεις δτι κι εσύ δ ίδιος κατα

πιέζεσαι. "Οπωτ ακρι6ως τό πρό6λημα τής δουλείας σπι

ρούνισε τόν ριζοσπαστικό φεμινισμό τού 190υ αιώνα, έτσι

καί τό φυλετικό ζήτημα ενθάρρυνε τόν καινούργιο φεμινι

σμό : ή αναλογία ανάμεσα aτή φυλετιεή διάκριση καί aτή

σεξουαλική οπωσδήποτε θά γινόταν κάποτε φανερή. 'Όταν

τό κοινό αναγνωρίζει καί αντιμετωπίζει τόν δικό του ρα

τσισμό, τού είναι αδύνατο νά αρνηθεί τόν παραλληλισμό.

Και αν Τι φυλετική διάκριση είναι εξο6ελιστέα, γιατί νά μήν

είναι καί Τι σεξουαλική;

•
• •

"Εεανα τήν περιγραφή τής πενηνταετίας άνάμεσα στό τέ

λος της παλιας φεμινιστιεή; κίνησης καΙ στήν απαρχή της
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νέας, γιά νά εξετάσω τά ιδιαίτερα μέσα πού χρησιμοποίησε

δ μύθος τής Χειραφέτησης στήν κάθε δεκαετία γιά νά άφο

πλισει τήν απογοήτευση των σύγχρονων γυναικών. Γύρω

στά 1920 καί 1930 ή τακτική τής συσκότισης χρησιμοποιή

θηκε μ' επιτυχία γιά νά ξαναγυρίσει τίς γυναίκες πίσω στίς

ατομικές τους απασχολήσεις, καΙ αργότερα συνδυάστηκε μέ

τή συσκότιση τής Ιστορίας τοϋ φεμινισμοϋ γιά νά δάλει τίς

γυναίκες νά κλωθογυρνάνε ύστερικά μέσα σ' ένα λαΌύρινθο

ψεύτικων λύσεων: ό Μύθος τούς αρνιόταν κάθε νόμιμη

διέξοδο στή δυσφορία τους. Ή ψυχαναλυτική θεραπευτική

άπέτυχε σάν διέξοδος (6λ. τό επόμενο κεφάλαιο). Άλλά

οϋτε καί ή έπιστοοφή στό σπίτι άποτελοϋσε λύση δπως τό

απέδειξε ή γενιά του 1940 καί τοϋ 1950.
Τό 1970 οί έπαναστατημένεα θυγατέρες της χαλασμένης

αύτής γενιάς ούσιαστικά δέν ijξεραν δτι κάποτε ύπηρξε μιά

φεμινιστική κίνηση. ΕΙχαν μείνει μονάχα τά δυσάρεστα κα

τάλοιπα τής άποτυχημένη; έπανάοταοητ, ένα εκπληκτικό

σύμπλεγμα άντιφάσεων στούς ρόλους τους: από τή μιά με

ριά, απόκτησαν τίς περισσότερες νομικές ελευθερίες, τή

θεωρητική δεδαίωση δτι αναγνωρίζονταν σάν άρτιοι πολϊ

τες, κι ωστόσο δέν εΙχαν καμιά δύναμη. ΕΙχαν δυνατότητες

νά μοοφωθοϋν, κι ωστόσο ήταν άνίεανφ; νά τίς χρησιμο

ποιήσουν, ούτε άλλωστε περίμενε κανείς νά τό κάνουν.

Μποροϋσαν νά ντυθούν δπως τούς άρεσε καί νά ζουν τή

σεξουαλική ζωή πού έπιθυμοϋοαν, κι ωστόσο εξακολου

θοϋσαν νά είναι αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Ή αϊσθηση δτι εΙχαν πιαστεί στήν παγίδα γινόταν όξύτερη

χάρη στήν ανάπτυξη των μαζικων μέσων έποωινωνίω; (Όλ.

κεφ. 7), τά όποια παρουσίαζαν γυμνές αυτές τίς άντιφά

σεις. Ή αθλιότητα τής γυναικείας ϋπαρξης 15πσγραμμιζό

ταν έντονα από αυτά τά μέσα πού αποτελούσαν ενα τόσο

χρήσιμο προπαγανδιστικό δργανο. Ή Ιδεολογική κατή

χηση, πού ήταν απαραίτητη γιά τήν ενίσχυση των παραδό

σεων γιά τόν σεξουαλικό τους ρόλο, έγινε απροσχημάτιστη,

ανούσια, έκεί πού πρίν ήταν ύπουλα έπι6λητική. Οί γυναϊ

κες, πού 60μοαρδίζονταν παντού από άπαϊοιο; η έρωτικές

εΙκόνες τοϋ εαυτού τους, στήν αρχή τάχασαν μπροστά στήν
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τέτοια διαστρέβλωση «<Μπορεί αυτό τό πράμα νά είμαι

εγώ; »), ϋστεοα δμως θύμωσαν. Στίς άρχές, μιά καΙ ό φεμι

νισμός ήταν άκόμα ταμπού, δ θυμός καί ή δυσφορία τους

ξεθύμανε σ' ένα πληρες άποτοάθηγμα (ό μποεμισμός τών

Μπήτνικς καί ή Γενιά τών Λουλουδιών «οι τών Ναρκωτι

κα/ν), iΊ διοχετεύθηκε σέ διϊστάμενες, ξένες πρός τίς δικές

τους κινήσεις, ιδιαίτερα στήν Κίνηση γιά τά ατομικά δι

καιώματα τής δεκαετίας τού 1960 : ποτέ δέν εΙχαν πλησιά

σει τόσο πολύ στήν αναγνώριση της δικής τους καταπίεσης.

Τελικά, δμως, ή όλοφάνερη άναλογία τής κατάστασής τους

μέ τήν κατάσταση τών Νέγρων, ενισχυμένη άπό τό γενικό

πνεύμα άνεξαρτησίας, δδήγησε aτή δημιουργία μιάς γνή

σιας κίνησης γιά τήν απελευθέρωση των γυναικών. Ή οργή

τους, ξεχειλίζοντας, 6ρηκε ή ίδια τή διέξοδ6 της.

Θά ήταν δμως λάθος ν' αποδώσουμε τήν άναδιωση μιας

φεμινιστικής κίνησης μόνο οτήν ώθηση δλλων κινήσεων καί

Ιδεών. Μπορεϊ: αυτές νά έδρασαν σάν καταλύτης, δμως ό

φεμινισμός εχει μιά δική του κίνηση. Στήν Ιστορική έρμη

νεία πού υίοθετήσαμε, δ φεμινισμότ είναι Τι άναπόφευκτη

αντίδραση τών γυναικών στήν ανάπτυξη μιας τεχνολογία;

ικανης ν' ό.πολυτρώσει τίς γυναίκες άπό τήν τυραννία τού

σεξουαλικού-αναπαραγωγικού ρόλου τους - τόσο της ίδιας

τής δασικής διολογικής θέσης τους, όσο καί του σεξουαλι

κού ταξικού συστήματος πού εχει οίεοδομηθεϊ πάνω σ'

αυτή τή διολογιεή κατάσταση καί πού μέ τή σειρά του τήν

ενισχύει.

Ή δλοένα καί μεγαλύτερη ανάπτυξη της έπιστήμη ; στόν

είκοστό αιώνα επρεπε νά εΙχε επιταχύνει τήν αρχική φεμι

νιστική c':ι.ντίδραση στή βιομηχανική επανάσταση (λ.χ. μόνο

δ έλεγχος τών γεννήσεων, ένα πρόΟλημα γιά τό όποίο οί

πρώτες φεμινίστριες δέν είχαν καμιά λύση, έφτασε μετά τό

1920 τό ύψηλότερο στήν Ιστορία σημείο τελειοποίησή ς

του). προσπάθησα νά περιγράψω τή δυναμική τής άντεπα

νάστασης, πού, μαζί μέ τά παροδικά φαινόμενα των πολέ

μων καί της οίεονομιεή; κρίσης τού 1930, άνέποιραν τήν

άνοδο τού φεμινισμού. Έξαιτίας της άνωωπή; αυτής, και

νούργιες έπιοτημονιεέε πρόοδες, πού θά μπορούσαν νά

θοηθήσουν πολύ τή φεμινιστική κίνηση, έμειναν κλεισμένες
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στά εργαστήρια, ενω τά κοινωνικο-σεξουαλικά ήθη δχι

μόνο συνεχίζονταν δπως πρίν, άλλά καί έντείνονταν ακόμα

πιό πολύ μπροστά στόν διαγραφόμενο κίνδυνο. 'Επιστημο

νικές πρόοδες πού ωτειλοϋσαν νά άδυνατίσουν πιό πολύ, 1Ί

ι':tκόμα καΙ νά κόψουν δλότελα, τόν δεσμό άνάμεσα στή σε

ξουαλική δραστηριότητα καί στήν αναπαραγωγή, δέν άπο

τέλεσαν σχεδόν καθόλου άντικείμενο μιας πρακτικής ύλο

ποίησής τους. Τό γεγονός δτι ή επιστημονική πρόοδος δέν

εΙχε ουσιαστικά κανέναν άντίχτυπο στόν φεμινισμό ύπο

γραμμίζει τόν πολιτικό χαρακτήρα του ποοδλήματω; : οί

σκοποί του φεμινισμοϋ δέν μπορούν ποτέ νά έπιτευχθοϋν

μέ τήν εξέλιξη, άλλά μόνο μέ τήν επανάσταση. "Ομωτ ή εξ

ουσία, δπως καί άν εξελίχθηκε, δποια κι &.ν είναι ή προέ

λευσή της, δέν θά συνθηκολογήσει ποτέ χωρίς άγώνα.

3. Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ'

ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Μέσα σέ τρία χρόνια είδαμε ν' άναοχηματίζεται όλό

κληρο τό πολιτικό φάσμα τής άρχικής κίνησης των γυναι

κών. Ή μεγάλη διάκριση άνάμεσα στίς ριζοσπάστριες φεμι

νίστριες καί στούς δύο τύπους των ρεφορμιστών, τίς συντη

ρητικές φεμινίστριες καί τίς μαχόμενες φεμινίστριες, έμφα

νίστηκε καί πάλι μέ σύγχρονη μεταμφίεση. Σέ άδρές γραμ

μές, υπάρχουν σήμερα τρεΙς μείζονες παρατάξεις μέσα στήν

κίνηση, πού κι αυτές ϋποδιαιροϋνται σέ &λλες. Θά τίς συν

οψίσουμε σύντομα, έχοντας πάντα υπόψη δτι σέ μιά τόσο

μεταδατιεή περίοδο, δπως ή σημερινή, ά πολιτικός ποοσ

ανατολισμός δπως καΙ ή σύνθεση των ομάδων αυτών ΩρΙ

σκονται συνεχώς σέ ρευστή κατάσταση.

1) Q{ συντηρητικές φεμινίστριες. Ή παράταξη αυτή, αν

• Ό δρος «ωτελευθέρωση» χρησιμοπσιείται οέ αντιδιαστολή μέ τή

«χειραφέτηση », Υιό νά δηλώσει τήν άπουσϊα κάθε σεξουαλικής ταξινό

μησης καϊ όχι άπλώς τήν tξΙσωση του ρόλου των δύο φύλων. 'Ωστόσο.

()ρi'iκα πάντα τή λέξη α-bτή πάρα πολύ δαριά, πάρα πολύ χρωματισμένη

από τή ρητορική της Νέας Άριστεράς, καΙ σάν νά ντρεπόταν νά παραδε

χτεί δτι ~Eι όποιαδήπστε σχέση μέ τόν φεμινισμό. ΠΡΟΤΨl;J νά χρησιμσ

ποιήσω τόν δρο « ριζοσπαστικός φεμινισμός ».
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καί (lις τώρα γεννο06λησε μυριάδες όμοιοτϋπων όργανώ

σεων , άντιπροσωπεύεται πιθανώς καλύτερα άπό τήν πρω

τοπόρα της (κα( γι' αυτό καΙ πιό αδιάλλακτη στόν φεμινι

σμό της απ' 000 γενικά πιστεύεται), τή NOW (National Or
ganization of Women, Έθνική Όργάνωση Γυναικών =
ΕΌη, πού ίδρύθηκε τό 1965 από τήν Betty Friedal1, μετά
τή δημοσίευση τοϋ ~ργoυ της Ό Μύθος Υιά τή Γυναίκα,

πού εΙχε μεγάλη απήχηση. Συχνά ονομαζόμενη ή

«NAACP» (Narional Αεεοαετίωι for the Advancement of
Colourcd People, 'Εθνική "Ενωοη γιά τήν Πρόοδο των "Εγ

χρωμων Άνθρώπων) τής κΙνησης των γυναικών (δϊπαια

άλλωστε, γιατϊ καί αυτή περιλαμβάνει παραπολλές κάπως

ηλικιωμένες γυναίκες έπαγγελματικά άπαοχολημένο; 
« έπιτυχημένετ » γυναίκες - συχνά αντικείμενο έπίθεσης

από τίς νεότερες όμάδες άπελευθέοωση; γιά τόν « καριερι

σμό »της), η NOW συγκεντρώνει τίς προσπάθειές της στά

πιό έπιφανειαεά συμπτώματα τής σεξουαλικής διάκρισης

ανισότητα μπροστά στόν νόμο, ανισότητα στήν απασχό

ληση, καΙ τά παρόμοια.

"Ετσι, στήν πολιτική της ή φεμινιστική κίνηση μοιάζει

πολύ μέ τήν κίνηση των αουφραζεττών των άρχων τού 200ϋ

αιώνα, τής 'Εθνική];"Αμερικανικής "Βνωσητ Γυναικών γιά

τήν ψήφο, τής Carrie Chapman Calt : ζητοϋσε περισσότερο

τήν ισότητα μέ τούς δντρες - νομική, οικονομική, κλπ. μέσα

στό υπάρχον σύστημα - παρά τήν πλήρη άπελευθέρωση

από τούς Ιδιαίτεοουτ ρόλους των φύλων ~ τή ριζική άμφι

σδήτηση των οίεογενειαεών αξιων. "Οπωτ καί ή ΝΑWSA.
ή NOW εχει τήν τάση νά συγκεντρώνει τίς προσπάθειές της

στήν επίτευξη μεμονωμένων πολιτικών στόχων, δσο κι άν

αυτό κοστίζει στίς πολιτικές αρχές της. "Οπωτ Τι ΝΑWSA,
εχει κι αυτή συγκεντρώσει πολλά μέλη, πού τά διευθύνει μέ

τίς παραδοσιακές γραφειοκρατικές μέθοδες.

Ώστόσο, μέσα στή νεαρή κίνηση εΙναι ήδη φανερό ότι η

θέση αυτή, πού δέν μπορεί νά υποστηριχτεί οϋτε από τήν

άποψη των άμεσων πολιτικών κερδών - δπως τό άποδείχνει

η αποτυχία τής τελευταίας συντηρητικής φεμινιστικής κίνη

σης - είναι περισσότερο έπιδιωση τοϋ παλιού φεαινισμοϋ
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(1\, άν προτιμάτε, τοϋ προδρόμου της) παρά ίιπόδειγμα γιά

τό νέο φεμινισμό. ΟΙ πολυάριθμες γυναίκες πού προσχώ

ρησαν σ' αϋτήν. επειδή δέν εΙχαν τίποτα καλύτερο νά ακο

λουθήσουν, σέ λίγο ~καναν στροφή πρός τόν ριζοσπαστικό

φεμινισμό - κι έτσι ανάγκασαν τήν NOW νά υιοθετήσει μιά

πιό έντονα ριζοσπαστική γραμμή: λ.χ., ενώ Τι οργάνωση

άλλοτε δέν τολμούσε νά υιοθετήσει τό αίτημα τής κατάργη

σης του νόμου γιά τίς άμδλώσειτ, άπό φόδο μήπως χάσει τίς

γυναικες μέλη τη; πού δέν μπορούσαν νά δεχτούν περισσό

τερα από μιά άπλή τροποποίηση του νόμου, σήμερα τό Εχει

σάν ένα από τά δασικά αιτήματά της.

2) ΟΙ πολιτικομανεΙς. Τήν κατηγορία αύτή άποτελοϋν οί

γυναίκες πού δασικά είναι άφοσιωμένες στήν 'Αριστερά

(στό «Κϊνημα ») μάλλον παρά οτήν καθαυτό Κίνηση γιά

τήν 'Απελευθέρωση τής Γυναίκας. "Οπωτ καί οί πολιτικό

μανεις της Προοδευτική; 'Εποχήτ, οί σύγχρονες φανατικές

της πολιτικης θλέπουν τόν φεμινισμό σάν απλή έφαπτομένη

της« πραγματικης » ριζοσπαστικης πολιτιεήτ; καί δχι σάν

κεντρική, άμεσα ριζοσπαστική κίνηση καθαυτή. Έξακο

λουθοϋν νά δλέπουν τά ζητήματα πού απασχολούν τούς άν

τρες, λ.χ., τήν έπιστοάτευση, σάν οίεουμενιεά ποοδλήματα,

ενώ τά γυναικεία προΌλήματα, λ.χ., τόν νόμο γιά τίς άμ

Όλώσεις, σάν προΌλήματα μιάς Ιδιαίτερη; δμάδας. Μέσα

aτή σύγχρονη κατηγορία των πολιτικομανών 'δπάρχει ένα

ακόμα μικρότερο φάσμα πού οέ γενικές γραμμές μπορεί ν'

αναλυθεί fuς έξης:

α) Γυναικειες Έπιτροπές της Άριστερας. 'Όλες οί ση

μαντικές αριστερές πολιτικές όργανώσεις, ακόμα καί όοι

σμένα συνδικάτα - ϋστερα από έντονη αντίσταση - εχουν

τΙς γυναιεεϊετ επιτροπές τους, πού κάνουν ζύμωση μέσα

στίς όογανώσειτ αiJτές, ενάντια στόν ανδρικό σοδινισμό,

καί γιά μεγαλύτερη συμμετοχή τών γυναικών οτή λήψη

άποφάοεων. οι πολιτικομανείς των επιτροπών αϋτών είναι

ρεφορμίστριες κατά τούτο, δτι έχουν γιά αντικειμενικό

σκοπό νά Όελτιώσουν τή θέση τους μέσα οτόν περιορισμένο

στιδο τής άριστερας πολιτικης. Γι' αυτές, οί άλλες γυναίκες

δέν είναι παρά απλές ({εκλογείς» τους, καί τά αυστηρά γυ-
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ναιεε;α ζητήματα τίποτα παραπάνω από ένα « ριζοσπαστι

εοποιό » έργαλειο στρατολόγησης γυναικών γιά τή «Με

γάλη Μάχη ». Έτσι, άπέναντι στίς άλλες γυναίκες εχουν

τήν τάση νά έμφανίωνται σάν «όργανώτριες », υίοθετών

τας μιά στάση εέαγγελιστιεή καί πατερναλιστική. Παραθέ

τουμε τή δήλωση πού έκαναν οί γυναικες Μαυροι Πάνθη

ρες στό παράνομο περιοδικό The MoveInenl (Ή κίνηση),

διατυπωμένη μέ τρόπο πού φέρνει [σως σέ κάποια αμηχα

νία τή λευκή άριστερά, αλλά πού εΙναι τυπικός (Ισως γιατί

άποτελεϊ απομίμηση) της έπαναστατιεη; ρητορικής των

Λευκών πάνω ατό θέμα αύτό :

Έχει μεγάλη σημασία οι γυναικες πού εΙναι πιό εξελιγμένες, πού

ήδη καταλα6αίνουν τίς έπαναοτατοώ; αρχες, νά πάνε σ' αυτές καί

νά συζητήσουν μ' αυτές καί ν' άγωνιοτοϋν μαζί τους. Πρέπει νά

παραδεχτουμε πώς οί γυναΙκες ωτό πολιτική άποψη είναι παθυ

οτερημένο; καί δη πρέπει νά τΙς ταρακουνήσουμε. (Υπογράμμιση

δική μου).

Ή, πάλι, σχετικά μ' ένα ανεξάρτητο φεμινιστικό κίνημα:

Χάνουν άπ' τά μάτια τους τόν Πρωταρχικό 'Αγώνα. Κάποια

ιδιαίτερη οργάνωση γυναικείων δμάδων είναι (σως δυνατή αλλά

καί rnLxivbuVIj, γιατί σί γυναϊκες κλείνονται οτόν έαυτό τουτ,

γιατί σχηματίζουν κλίκες μικροαστικοί, τύπου, οτίς όποϊες δέν

κάνουν τίποτα liλλo παρά νά μιλούν πάντα Υιό τίς φροντίδες των

παιδιιον, εϊτε μεταδάλλονται σέ χορό άπό μοιρολογίστριες. {Υπο

γράμμιση btxIj μου).

'Έχουμε έδώ μιά πλήρη αρνηση από μέρους των Νέγρων

(καί τό χειρότερο, των γυναικών] των ίδιων τους των αρ

χών γιά τή Μαύρη Δύναμη δταν πρόκειται νά τίς έφαρμό

σουν σέ μιάν ι'ίλλη δμάδα : τό δικαίωμα των καταπιεζομέ

νων νά 6ργανώνονται ένάντια στήν καταπίεσή τοικ απως τή

6λέπουν καί ηίν όρίζουν. Είναι θλιβερό δη fι κίνηση τής

Μαύρης Δύναμης, πού έμαθε τόσα πράγματα στή; γυναικες

Υιό τίς πολιτικές τους ανάγκες χάρη σ' ένα ποοφανή

παραλληλισμό, είναι Τι τελευταία που 6λέπει τόν παραλλη-
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λισμό αυτόν πρός τήν άντίστροφη κατεύθυνση. (Βαθύτερη

άνάλυση για τούς λόγους αυτής της κατάστασης Ολ. εεφ. 5).
'Οργάνωση τής Ωάσης, ενάντια στήν καταπίεση, τέρμα ατά

παιχνίδια γιά ηγεσία καί δύναμη, άνάγκη μιας μαζικης Ωά

σης πρίν ν' άρχίσει 6 τελικός άγώνας, δλες αυτές οί σημαν

τικότατες άρχές της ριζοσπαστικης πολιτικήτ; ξαφνικά

παύουν νά ισχύουν όταν πρόκειται γιά τίς γυναϊκες, σέ μιά

διάκριση του χειρίστου εϊδοικ.

ΟΙ όμάδες άπελευθέρωσης των γυναικών, πού προσπα

θούν ακόμα νά εργάζονται μέσα στήν ίδια τήν ευρύτερη

αριστερή κίνηση, δέν €χουν καμιά έλπίδα, γιατί η γραμμή

τους χαράζεται από τά πάνω, ή ανάλυση της κατάσταση;

καί η τακτική τουτ διαμορφώνεται άπό τήν ίδια τήν τάξη

ενάντια στήν παράνομη δύναμη της όποίας διαμαρτύρον

ται. Κι έτσι σπάνια κατορθώνουν νά πετύχουν κάτι παρα

πάνω από τό νά αυξήσουν τήν ένταση πού απειλεί κιόλας

νά εξαφανίσει τίς ξεφτισμένες αριστερές δμάδες τους. ~Αν

καμιά φορά καταφέρουν νά γίνουν ισχυρές, τότε εξαγορά

ζονται μέ συμΩολικά δώρα fι, αν παραστεί ανάγκη, ή μεγα

λύτερη όμάδα άποσπάται άθόρυθα καί ξαναοργανώνεται

διχως αϋτέο Συχνά αναγκάζονται, τελικά, νά ό.ποσχίζονται

καί νά προσχωρούν στήν ανεξάρτητη κίνηση των γυναικών.

ο) Οί κεντρώες. Οί όμάδες αυτές δέν δουλεύουν κάτω

από τήν ομπρέλα των αρρένων, δμως μένουν ακόμα κάτω

από τήν προστασία τους καί έπομένως έαφανίζονται

αμφίρροπες καί άνωτοφάσιστετ. Παραπαίουν. 'Απομιμοϋν
ται όλοφάνερα τήν παραδοσιακή άριστερή ανάλυση (των

αντρών), τή ρητορική, τήν ταχτική καί τή στρατηγική της,

είτε ταιριάζουν εϊτε όχι γιά τήν επιτυχία τών ξεχωριστων

σκοπών τους. Σέ άντιστάθμισμα, ξεσπούν σέ άφθονες αί

σθηματολογίες γιά τίς «καταπιεζόμενες άδελφές μας ». Ή

δική τους πολιτική τείνει νά είναι επαμφοτερίζουσα, γιατί

καί ή πολιτική τους ενταξη είναι αμφίρροπη; αν δεν εΙναι

πιά τόσο σίγουρες δτι δ καπιταλισμός είναι έκεϊνος πού

προκαλεϊ άμεσα τήν εκμετάλλευση τών γυναικών, δέν προ

χωοοϋν ως τό σημείο νά ύπαινιχθοϋν δτι φταίνε κάπως καί

οί αντeεs. Οί άνη~ιε5 εΙναι ' Αδελφοί, οί γυναΙκες'Αδελφές.
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Άν είναι πράγματι ανάγκη νά κατονομάσουμε τόν έχθρό,

&.ς τόν άποκαλέσουμε Τό Σύστημα.

γ) οι φεμινίστριες. Ή θέση αυτή είναι ίσως των περισ

σότερων ανώνυμων μικροομάδων πού περιλαμδάνει ή κΙ

νηση γιά τήν απελευθέρωση της γυναίκας στίς ΗΠΑ: σ'

αυτήν τελικά προσχωρούν πολλές γυναιπη; οπαδοί τού κέν

τρου. Βασικά, πρόκειται ίσως γιά ένα συντηρητικό φεμινι

σμό μέ άποχρώοευ; από αριστερίζουσες ίδέες (ίσως θά ή

ταν σωστότερο νά πούμε δτι είναι μιά αριστερή κίνηση μέ

φεμινιστιεέτ απσχρώσεις).'Η κατηγορία αυτή, άν καί παρα

δέχεται δτι οί γυναικες πρέπει νά οργανώνονται γιά ν'

άγωνιοτοϋν ενάντια στή δική τους καταπίεση δπιω; τή νιώ

θουν, δτι καλύτερα τό πετυχαίνουν αυτό συγκροτούμενες σέ

ανεξάρτητες δμάδες καί δτι ή πρωταρχική συγκέντρωση

δποιασδήποτε γυναικείας ομάδα; πρέπει νά γίνεται γιά θέ·

ματα πού άφοοοϋν τίς γυναικες, ώστόοο κατα6άλλει κάθε

δυνατή προσπάθεια νά εντάξει τίς δοαστηριότητο; αυτές

μέσα στήν ϋφιστάμενη άριστερή ανάλυση καΙ μέσα οτό

πλαίσιο των προτεραιοτήτων της - δπου , φυσικά, οί ΚυρΙες

ποτέ δέν περνάνε πρώτες.

Παρά τή φαινομενική ποικιλία πού ύπάρχει μέσα σ' ένα

τέτοιο φάσμα, οί τρείς αυτές θέσεις μπορούν ν' άναχθοϋν σ'

ένα κοινό παρονομαστή: ό Φεμινισμός έρχεται δεύτερος στή

σειρά τών πολιτικών προτεραιοτήτων, καί πρέπει νά δια

μορφωθεί έτσι ώστε νά προσαρμόζεται οτό ύφιστάμενο πο

λιτικό πλαίσιο. ΟΙ μαχόμενο; αύτές γυναικες φοθοϋνται

μήπως ό φεμινισμός,άν δέν τόν επισλέπουν, τούς ξεφύγει

καί πάρει διαζύγιο μέ τήν αριστερή επανάσταση, μήπως ό

φεμινισμό; δέν δικαιολογείται σάν κίνημα καί θά χρειαστεί

(δυστυχώς) μιά επανάσταση γιά νά πετύχει τούς σκοπούς

του.

Κι εδώ είναι το κρί.σιμο σημείο : οί στρατευμένο; γυναί

κες είναι ανίκανες νά χαράξουν μιά γνήσια πολιτική, γιατί

δέν ένιωσαν ποτέ πραγματικά, στά σωθικά τους, τήν κατα

πίεσή τους σάν γυναίκες. Ή ανικανότητά τους νά ποοθοϋν

σέ μιά δική τους φεμινιστική άριστερή ανάλυση των προ

βλημάτων τους, ή άνάγκη πού νιώθουν νά συνδέουν κάθε
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φορά τό πρό6λημά τους μέ κάποιον « πρωταρχικό άγώνα »,

άντί νά τό αντιμετωπίζουν σάν κεντρικό, i1καΙ επαναστα

τικό καθεαυτό, προέρχονται άμεσα από τό λανθάνον πλέ

γμα κατωτερότητας πού εχουν σάν γυναίκες. Ή ανικανό

τητά τους νά προτάξουν τά δικά τους αιτήματα, ή άνάγκη

πού νιώθουν γιά τήν επιδοκιμασία των άντρων - στήν προ

κειμένη περίπτωση μιά επιδοκιμασία πού ερχεται σέ αντί

θεση μέ τό κατεστημένο - γιά τήν πολιτική τους δικαίωση,

τίς κάνει επίσης άνίκανες νά ξεκόψουν άπό άλλες κινήσεις

δταν είναι ανάγκη, καί έτσι τίς καταδικάζει σ' έναν άπλό

αριστερό ρεφορμισμό, σέ έλλειψη πρωτοτυπίας καί, σέ τε

λευταία ανάλυση, σέ πολιτική στειρότητα.

'Ωστόσο, ή ύπαρξη του ριζοσπαστικου φεμινισμού, της

πιό μαχητικής θέση; μέσα στήν κίνηση γιά τήν άπελευθέ

ρωση τής γυναίκας, τίς ανάγκασε, δπωτ ανάγκασε καί τίς

συντηρητικές γυναικες, νά παίρνουν μιά όλο καί περισσό

τερο αμυντική στάση, καί, τελικά, νά υΙοθετήσουν έναν δλο

καί πιό προωθημένο ριζοσπαστισμό. Στήν άρχή οί Κουδα

νέζες εαί οί γυναικες τού Μετώπου Έθνικής 'Απελευθέοω

σης στό Βιετνάμ, στάθηκαν τά άναμφισθήτητα πρότυπά

τους παι ή ελευθερία τους έγινε είδωλο: σήμερα κλίνουν

περισσότερο στή στάση τού « δλέποντα; καί κάνοντας ». Τό

1968 ούτε Ινα καθαρά γυναικείο αίτημα δέν ποοδλήθηεε

δίχως νά εκφραστεί συγχρόνως καΙ ό σεθασμότ πρός τούς

Νέγρους, τούς εργάτες ή τούς φοιτητέο 'Αντίθετα τό 1969,
οι ρήτορες τής 'Αριστεράς μιλούν μέ μεγάλο στόμφο καί

οπουδαιοφάνεια γιά τήν κατάργηση τού οίκογενειωωϋ πυ

ρήνα. Γιατί οί αριστεροί «Μελφοί » hρεξαν νά δούν τι

μπορούν νά 6γάλουν άπ' όλα αύτά-. δημοσιεύοντας μιά

προκήρυξη ενάντια στή μονογαμία, κατεξοχήν αντρική

συμδολή πού μόνο τά πικρά γέλια των φεμινιστοιών μπο

ρούσε νά προκαλέσει. 'Ωστόσο ενώ ή SOS (Φοιτητές γιά

μιά Δημοκρατική Κοινωνία) πρΙν λίγα χρόνια δέν έδινε

δεκάρα γιά τήν ανόητη κίνηση των γυναικών, φροντίζει

τώρα νά δίνει στίς γυναίκες έναν πιό ελκυστικό ρόλο γιά νά

μήν τήν παρατήσουν - λ.χ., ή Γυναικεία Έθνοφρουρά, ή

« μακρομαλλούσα στρατιά" της παράταξης τών Wcutllcr-
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men* της SOS. 'Εδώ έχουμε τήν απαρχή μιας επίσημης

άναγνωοισητ από μέρους της 'Αριστεράς δτι οι γυναίκες

άποτελοϋν σημαντική κατωτιεζόμενη δμάδα, άξιόλογη

αυτή καθεαυτή- κάποια ρηχή κατανόηση της άνάγκης γιά

μιάν άνεξάρτητη φεμινιστική κίνηση· κάποισ θαθμό άντιμε

τώπισης των γυναικείων ποοδλημάτων καΙ διεκδικήσεων 
δπως είναι ή άμολωση, οί ορεφικο( σταθμοϊ κτλ. - καθώς

καί μιάν αiJξανόμεvη επίδειξη φιλΙας. Καί δπως στά πρωτα

στάδια της Μαύρης Δύναμης, γίνεται ή [δια προσπάθεια

κατευνασμού, τό [δω εΙλικρινές άλλά νευρικό γέλιο, ή [δια

αναισθησία γιά τή μοίρα της γυναίκας, κρυμμένη κάτω άπό

ένα δλοσυρό μορφασμό: «Κάνουμε-δ.τι-μποοοϋμε-δώ

στε-μαο-ένα-φιλωα ».

3) Ριζοσπαστικός φεμινισμός. Οί δυό θέσεις πού περι

γράψαμε παραπάνω καταλήγουν συνήθως σέ μιά τρίτη, τόν

ριζοσπαστικό φεμινισμό: Οί γυναίκες πού πεοιλαμδάνει

στίς τάξεις του κλιμακώνονται άπό τίς άπογοητευμένες με

τριοπαθείς φεμινίστριες της NOW ως τΙς απογοητευμένο;

αριστερές της κίνησης γιά τήν άπελευθέρωση των γυναικών,

καθώς καί άλλες πού περίμεναν μιά τέτοια άκριοως εναλ

λακτική λύση, γυναίκες στίς όποίες ούτε ό συντηρητικός

γραφειοκρατικός φεμινισμός ούτε τό δάνειο αριστερό δό

γμα ασκούσαν κάποιαν έλξη.

Ό σύΎΧρονος ριζοσπαστικός φεμινισμός εΙναι άμεσος

άπόγονοτ τού ριζοσπαστικού φεμινισμού της παλιάς κίνη

σης, ιδιαίτερα εκείνης πού ύπέρμαχός της ήταν δ Stanton
καί ή Anthony, καί άργότερα ή μαχόμενη 'Ένωση του Κογ

κρέσσου (πού αργότερα έγινε γνωστή σάν Κόμμα των Γυ

ναικών). Ή σημερινή κατεύθυνση δχι μόνο δλέπει τά φεμι

νιστικά ποοδλήματα σάν τήν πρώτη προτεραιότητα γιά τίς

γυναίκες, άλλά καί τά τοποθετεί στό κέντρο κάθε ευρύτερης

• ,"Ic~thcrmcn ; μιά πολύ παράνομη εξτρεμιστική καί τρομοκρατική φρά

ξια tfϊJV « ΦOιτητ(ίJν Υιά μιά Δημοκρατική Κοινωνία ". Ξακουστή γιά τίς

50μδιστικές απόπειρες καί έμπρ-ησμούς πού fκανε έναντίον τών αμερικά

νικων κρατικών ό{Jyανισμών, έπιδιώκει νά πετύχει, μέ τήν τρομοκρατία,

τούς στόχοιις των ριζοσπαστών; εξάλειψη τού ρατσισμου, του καπιτάλι

σμοϋ. τή; εκμετάλλευσης τού Τρίτου Κόσμου και τερματισμό τού πολίμου

"τι', Βιηνάμ.
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έπαναστατιεήτ άνάλυοητ; Άρνεϊται ν' αποδεχτεί τή σημε

ρινή άριστερή ανάλυση όχι γιατί είναι ύπερβολικά ριζο

σπαστική, αλλά γιατί δέν εΙναι αρκετά ριζοσπαστική . βλέ
πει τήν τρέχουσα αριστερή ανάλυση σάν ξεπερασμένη καί

έπιφανειαεή, γιατί ή ανάλυση αύτή δέν συνδέει τή δομή του

οίκονομικου ταξικού συστήματος μέ τήν καταγωγή του, δη

λαδή, μέ τό σεξουαλικό ταξικό σύστημα, πού άποτελεϊ τό

πρότυπο όλων τών εκμεταλλευτικών δομών, καί συνεπώς

σάν τό παράσιτο πού πρέπει νά τό εξαλείψει πρίν από κα

θετί άλλο μιά αληθινή επανάσταση. Στά κεφάλαια πού

ακολουθούν θά προσπαθήσω νά εξετάσω τήν Ιδεολογία τού

ριζοσπαστικού φεμινισμού καί τή σχέση της μέ τήν ύπό

λοιπη ριζοσπαστική θεωρία, γιά νά δείξω πώ; μόνο αϋτότ

μποοει νά άποσαφηνίσει τίς πολλαπλές σκοτεινές περιοχές

της αριστερης επιχειρηματολογίας καί νά προτείνει γιά

πρώτη φορά μιά πλήρη επαναστατική λύση.

Εi1θύς εξαρχης μπορούμε νά πούμε δτι ή κίνηση τού ρι

ζοσπαστικου φεμινισμού lχει πολλά πολιτικά πλεονεκτή

ματα πού καμιά άλλη κίνηση δέν μπορεϊ νά διεκδικήσει,

ένα επαναστατικό δυναμικό πολύ ό.νώτερο καί ποιοτικά

διαφορετικό άπό κάθε παρόμοιο στό παρελθόν.

1. Κατανομή: Άντίθετα πρός τίς μειονοτικές όμάδες

(πού αποτελούν τυχαία ίστορικά γεγονότα), η τό προλετα

ριάτο (οικονομικό φαινόμενο), οί γυναίκες πάντα αποτέλε

σαν μιά καταπιεζόμενη πλειονοτική τάξη (51%), όμοιό

μορφα κατανεμημένη ανάμεσα σ' ολες τίς άλλες τάξεις. Ή

πλησιέστερη άνάλογη κίνηση στήν Άμερική, ή Μαύρη Δύ

ναμη, ακόμα κι άν μπορούσε νά κινητοποιήσει κάθε Νέγρο

στή χώρα, θά εΙχε στόν έλεγχό της μόνο 15% τοϋ πληθυ

σμού. Πραγματικά, όλες οί καταπιεζόμενες μειονότητες

μαζί, καί άν άεόμα γενναιόδωρα δεχτούμε ότι δέν θά

ύπάρχει εσωτερική διάσταση μεταξύ τους, δέν θά μπορού

σαν ν' αποτελέσουν πλειοψηφία - εκτός άν περιλά6αιναν

καί τίς γυναΙκες. Τό δτι οί γυναικες ζοϋν μαζί μέ τούς άν

τρες είναι, από δρισμένες πλευρές, τό χειρότερο μειονέκτημα

- ή απομόνωση τών γυναικών μεταξύ τους έξηγει τήν ελ

λειψη ή τήν αδυναμία της κίνησης γιά τήν απελευθέρωση
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των γυναικών στό παρελθόν - άπό άλλη δμως άποψη, άπο

τελεί πλεονέκτημα: μιά επαναστάτρια οέ κάθε κρεβατοκά

μαρα δέν μπορεί νά μήν κλονίσει τό κατεστημένο. Καί άν

εκείνη πού επαναστατεί εΙναι ή γυναίκα σου, δέν μπορείς

άπλως ν' αλλάξεις σπίτι καί νά καταφύγεις σ' ένα προά

στιο. Ό φεμινισμός, δταν θά πραγματοποιήσει τούς σκο

πού; του, θά κάνει νά τρίξουν τά ίδια τά θεμέλια της κοι

νωνίας μας.

2. Προσωπική πολιτική: Ή φεμινιστική κίνηση είναι

εκείνη πού πρώτη συνδύασε τό « προσωπικό» μέ τ6 « πολι

τικό". Δημιουργεί έναν καινούργιο τρόπο σχέσεων, ένα

καινούργιο πολιτικό στύλ, πού τελικά θά συμθιδάοει τό

προσωπικό - τό αιώνιο προνόμιο της γυναίκας - μέ τή δη

μόσια ζωή, μέ τόν « έξω κόσμο », γιά ν' αποκαταστήσει τόν

κόσμο τούτο aτά συναισθήματά του, νά τόν κάνει κυριολε

κτικά νά συνέλθει, νά ανακτήσει τίς αίσθήσεκ του.

Αυτή Τι διχοτόμηση μεταξύ συγκινήσεων καί νόησης εμ

πόδισε τήν ύφιοτάμενη αριστερή κίνηση ν' αναπτύξει μα

ζική δάση : από τή μιά μεριά εχουμε τούς όρθόδοξους άοι

στερούς, πού είναι είτε διανοούμενοι ασχολούμενοι μέ τήν

άφηοημένη ακαδημαϊκή σκέψη χωρίς καμιά έπαφή μέ τή

συγκεκριμένη πραγματικότητα, είτε εκείνοι πού κάτω άπό

άκτιδιστιπή καί στρατευμένη έπίφαοη, ξεπέφτουν στόν μα

χισμ6, έπιεικεις οτόν εαυτό τους ώς πρός τή δράση τους,

ελάχιστα ένδιαφερόμενοι γιά τήν άποτελεσματικότητά τη;

άπό πολιτική άποψη. Άπό τήν άλλη πλευρά ύπάρχουν 01.
πολυώνυμες όργανώσεις: ή Woodstock Nation, ή Youth
Ρενοιι. Τι γενιά των λουλουδιών καί των ναρκωτικών: Ηίρ

pies, Υίρρίεε , Crazies, Mothert'uckers, Mad Dogs, Hog
Farmers* καί άλλες, πού, άν καί εαταλαδαϊνουν στι οι

προκηρύξεις, οί λωελοι καί ή μαρξιστική ανάλυση εΙναι

απαρχαιωμένα μέσα καί δέν βρίσκονται πιά στήν καρδιά

τού ποοδλήματω; -πολύ δαθύτεοου από τόν ό.πλό άγώνα

του προλεταριάτου, πού. οπωσδήποτε, δέν μπορεί νά θεω

ρηθεί ή πρωτοπορία της .Αμερικης - ώστόσο δέν έχουν τή

• "Εθνο; τού Γούντστοκ, 'Εξέγερση της Νεολαίας, Χίππυς, Γίππυς, Τρε

λοί, Μητρομίκτες, Λυσσασμένα σκυλιά, Γουρουνοτρόφοι. (Σημ. Μπ.).
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δική τους γερή ίστορική ανάλυση γιά νά τά άντικαταστή

σουν- στήν πραγματικότητα οί όμάδες α11τές είναι άπολιτι

κές. Γι' αύτό καΙ ή Κίνηση κουτσαίνει: είτε μένει στό περι

θώριο, εετε κομματιάζεται, είτε δέν φέρνει αποτέλεσμα, εξ

αιτίας της άκαμπτης καί ξεπερασμένης άνάλυοή; του, ή,

δπου ουμθαινει νά συγκινεί τίς μάζες, γιατί δέν εχει γερή

Ιστορική καί οικονομική δάση, καί γιατί άδιαφορεί γιά τή

συγκεκριμένη δράση αντί νά εΙναι πραγματικό επαναστα

τικό κίνημα. Τό φεμινιστικό κίνημα είναι τό τσιμέντο πού

χρειάζι.:ται έεειγόντωτ.

3. Τό τέλος τής Ψυχολογίας της Δύναμης. Πολλά επανα

στατικά κινήματα δέν εϊναι σέ θέση νά έφαομόσουν στό

εσωτερικό τους εκείνα πού διδάσκουν στούς άλλους. "Εν,

τονη προσωπολατρία, διαμάχες, εγωισμοί, κακολογία άπο

τελούν τόν γενικό κανόνα καί όχι τήν εξαίρεση. Τό γυναι

κείο κίνημα, στή σύντομη Ιστορία του, είναι πιό ευπρεπές

στόν τομέα αυτό. "Βνω; από τούς πιό θαοικού; σκοπούς του

είναι η εσωτερική δημοκρατία - καί πολλές φορές προχωρεί

πολύ μακριά (κάποτε ως τό παράλογο) στήν επιδίωξή του.

Πράγμα πού δέν σημαίνει δη καί τό πετυχαίνει πάντα.

Ύπάρχει στό θέμα αυτό περισσότερη ρητορική παρά άντι

κειμενικότητα πού συχνά συγκαλύπτει ύποκριτικά τούς

ίδιους παλιούς αγ(υνες καί τίς ίδιες διαμάχες γιά τήν εξου

σία - συχνά μέ καινούργιες, πολύπλοκες γυναικεϊες παραλ

λαγές. 'Όμως θά ήταν πάρα πολύ μεγάλη απαίτηση στήν

εποχή μας, νά θέλουμε νά εξαλειφθεί ολότελα ή ψυχολογία

της δύναμης, πού οί ρίζες της 6ρίσκσνται τόσο 6αθιά στή

διάκριση των φύλων καί στή δομή της οίκογένειας. Και, μ'

Όλο πού είναι αλήθεια ότι ποτέ οί γυναϋω; δέν είχαν εξου

σιαστικό (εξουσία πάνω στούς άλλους) ρόλο, ύπάρχουν

πολλές πού, έχοντατ; ταυτιστεί μέ τούς άντρες σ' δλη τή ζωή

τουτ. δρίσκονται στήν ιδιόρρυθμη άνάγκη νά ξεριζώσουν

ωτό μέσα τους όχι μόνο τήν υποτακτική φύση τους άλλά

καί τά επικρατέστερα χαρακτηριστικά τους, καίγοντας έτσι

τό κερί ταυτόχρονα από τίς δυό του άκρες.

"Αν δμως ύπάρχει κάποια επαναστατική κίνηση πού

μπΟΡΕί νά rnισάλι;ι μιά δομή ίοοτιοροϋ, αυτή είναι δ eιζο-
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σπαστικός φεμινισμός. 1'6 νά άμφισδητεη; τίς δασικές σχέ

σεις ανάμεσα στά δυό φύλα καί ανάμεσα στούς γονείς καί

ατά παιδιά εΙναι σάν νά προσδάλλεις στίς ίδιες τίς ρίζες της

τήν ψυχολογική αρχή της σχέσης κυριαρχία-ύπσταγή. 'Εξ

ετάζοντας πολιτικά τήν ψυχολογία αυτή ό φεμινισμός θα

είναι ή πρώτη κίνηση πού θα πραγματευθεί τό πρόβλημα

αύτό μέ ματεριαλιστικό τρόπο.



3

Φροϋδισμός :
Παραστρατημένος φεμινισμός

ΥΑν ήταν άνάγπη νά κατανομάσουμε τό πολιτιστικό

ρεύμα πού χαρακτηρίζει κυρίως τήν Άμερική στόν εικοστό

αιώνα, αύτό θά μπορούσε νά εΙναι τό εργο του Φρόυντ καΙ

οι κλάδοι πού γεννήθηκαν απ' αύτό. Δέν ύπάρχει κανένας

πού νά μήν έχει σημαδευτεί από τή δική του άντϊληψη της

άνθρώπινης ζωής, είτε γιατί παρακολουθήσαμε μαθήματα

ψυχοθεραπείας είτε γιατί ύπο6ληθήκαμε σι ίδιοι αέ σχετική

θεραπεία - εμπειρίες συνηθισμένες γιά τά παιδιά τής με

σαίας τάξης - είτε καΙ γενικά γιατί διαποτιστήκαμε από τό

φροϋδικό εεριδάλλον τού πολιτισμού μας. Τό νέο λεξιλόγιο

εισχώρησε στήν καθημερινή μας δμιλία, έτσι πού δ συνηθι

σμένος άνθρωπος σκέφτεται από τή σκοπιά τής « νεύρω

οητ » 1] της «ψυχοπάθειας ». ύπ06άλλει σέ περιοδικό

ελεγχο τό , id »" του, μήπως κατέχεται άπό τήν « επιθυμία

τού θανάτου » καί τό « ηώ " του, μήπως κρύδεται αυτού

κάποια « άδυναμία ». Τούς ό.νθρώπους πού τόν άπορρί

πτουν τούς θεωρεί« εγωκεντρικούς»· τό παίρνει σάν δεδο

μένο δτι κατέχεται άπό «σύμπλεγμα ευνουχισμού», δτι

~ει « άπωθήοει ,> τήν επιθυμία νά συνουσιαστεί μέ τή μη

τέρα του' νομίζει πώς κατεχόταν καί ίσως κατέχεται ό.κόμα

άπό « άνταγωνισμό μέ τά άδέλφια του ». οί γυναίκες « ζη

λεύουν" τό πέος του. είναι πιθανό πώς 6λέπει κάθε μπα

νάνα καί κάθε λουκάνικο σάν « φαλλικό σύμδολο ». Οί συ-

• Ή άδιαφόριστη πηγή ένέργειας τού όργανισμου ά.π:ό τήν Οποία :tροέρ

χσνtαι καί τό έγώ καΙ'" λίμπιντο. (Σημ. ΜΗ.).
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ζυγικσί του κα6γάδες καί ή διαδικασία του διαζυγίου του

ξετυλίγονται κάτω άπό τήν αΙγίδα α1J'τ/ς τής ψυχανάλυσης.

Τίς περισσότερες φορές δέν ~ει σαφή αντίληψη τί σημαί

νουν οί δροι αϋτοϊ, οπωσδήποτε Όμως είναι θέθαιω; δη ό

ψυχαναλυτής του ξέρει. Ό μικρόσωμος Βιεννέζος, μέ τά

γυαλιά του καΙ τό μουστάκι του, πού λαγοκοιμάται στήν

πολυθρόνα του, είναι ενας άπό τούς τύπους του σύγχρονου

(κακόγουστου) χιοϋμορ. Θά χρειαζόμασταν πολύ καιρό γιά

νά εαταστοώσουμε έναν πίνακα δλων των γελοιογραφιών

πού άναφέοονται στήν ψυχανάλυση. "Εχ ει δημιουργηθεί

μιά δλόκληρη καινούργια συμδολολογϊα γύρω άπό τό ντι

Οάνι του ψυχαναλυτή.

Ό φροϋδισμός, μέ τΙς εξομολογήσεις καΙ τίς ποινές του,

τούς προσήλυτους καΙ τούς νεοφώτιστούς του, μέ τά εκα

τομμύρια δολάρια πού άπορροφα, έγινε Τι σύγχρονη 'Εε

κλησία μας. "Οταν τολμάμε νά τήν b'tικρίνουμε τό κάνουμε

μέ μεγάλη επιφύλαξη, γιατί - ποιό; ξέρει; - Πι μέρα της

τελικής κρίσης μπορεί νά αποδειχτεί δτι οί όπαδο{ του

εχουν δίκιο. Ποιός μ.πορεΙ νά είναι απόλυτα βέβαιος γιά τή

διανοητική του ύγεία ; Ποιός μ.πορεΙ νά αναπτύξει πραγμα

τικά δλες τίς δυνατότητές του ; Καί ποιόν δέν κατατρώει δ

φόδο; : Ποιός δέν μισεί τόν πατέρα καΙ Πι μάνα του ;
ποιός δέν γυρεύει νά εκτοπίσει τόν άδελφό του; Ποιό κο

ρίτσι δέν επιθύμησε ποτέ νά ήταν αγόρι; Καί γιά τίς τολ

μηρές εκεiνες ψυχές πού επιμένουν στόν σκεπτικισμό τους

ύπάρχεί πάντα ή φοδεοή εκείνη λέξη αντίσταση. Αυτές πιά

κι άν είναι άρρωστες! 'Η βιαιότητα μέ τήν όποία αμύνον

ται κάνει τό πράγμα όλοφάνερο.

Κάποια αντίδραση ώστόσο σημειώθηκε. 'Ολόκληρα βι

6λία γράφτηκαν γιά τίς άντιφάοεο; μέσα στό ~ργo τού

Φρόυντ, βιβλία πού δημιούργησαν καριέρα γιά τούς συγ

γραφεις τους. Μερικοί απέκτησαν φήμη μέ τό νά χτυπή

σουν ένα μικρό μόνο τμήμα τού εργου του (λ.χ., τήν έπιθυ

μία του θανάτου, ή τή ζήλια γιά τό πέος), καί άλλοι, τολ

μηρότεροι, ή πιό φιλόδοξοι, χτυπώντας τόν παραλογισμό

δλόκληρης της θεωρίας του. οι έπικρίσεις ακούονται

άφθονες οέ κάθε κοσμική συγκέντρωση. Μερικοί διανοού-
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μενοι φτάνουν μέχρι τό σημείο νά άπσδώσουν τήν άρρώ

στια τής πνευματικής κοινότητας τής 'Αμερικής στήν είσ

αγωγή τής ψυχανάλυσης. Σέ άντίθεση μέ τό θρησκευτικό

χαρακτήρα τού φροϋδισμού, Ιδρύθηκε δλόκληρη έμπειρική

σχολή, δ μπηχωσιορισμός - θεωρία τής συμπεριφοράς 
(άλλά καί ή πειραματική ψυχολογία lχει τΙς δικές της προ

καταλήψεις). "Ετσι , βαθμιαία ό μηχανισμός της φροϋδικής

σκέ'\fΠIς ξεχαρβαλώθηκε, τά βασικότερα δόγματά της έπε

σαν τό ένα μετά τό δλλο, μέχρι πού δέν έμεινε τίποτε γιά νά

τό χτυπήσει κανείς.

'Ωστόσο, δ φροϋδισμός δέν πεθαίνει. Μ' δλο πού άπο

δείχτηκε δτι ή ψυχαναλυτική θεραπεία δΈV εlναι άποτελε

σματιπή, καί οΙ θεωρίες τού Φρόυντ γιά τή γυναικεία σε

ξουαλικότητα ήταν λαθεμένε; (βλ. Μάστερς καί Τζόνσον,

γιά τόν μύθο τού διπλού όργασμοϋ), οί παλιές έννοιες ευ

»λοφοοοϋν άκόμα. οι γιατροί έξακολουθούν ν' άσκούν τήν

ψυχανάλυση. Καί στό τέλος κάθε κριτικής τού έργου του

Φρόυντ βρίσκουμε έναν παιάνα πού άποτϊει φόρο τιμής

στόν Ιδρυτή τής ψυχανάλυσης. "Οπωκ καί νάναι, οι btLXQL

τές του δΈV μπορούν νά τόν άγνοήσουν δλότελα.

Δέν νομίζω δμως δτι όφείλεται σέ έλλειψη θάρρους τό

γε:Υονός δτι ϋστεοα άπό τόσα χρόνια δέν τολμούν άκόμα νά

παραδεχτοϋν τήν αλήθεια. ΔΈV νομίζω πώς αύτό όφεϊλεται

μόνο ατό φ660 της μή χάσουν τή δουλειά τους. Νομίζω πώς

στΙς περισσότερες περιπτώσεις iι ίδια άκεραιότητα πού τούς

έεανε νά χτυπήσουν τό Εργο του Φρόυντ εΙναι έκείνη πού

τούς Εμποδίζει νά τό καταστρέψουν όλότελα. « 'Από διαί

σθηση »ή «συνείδησή» τους τούς συγκρατεί τή στιγμή πού

είναι έτοιμοι νά καταφέρουν τό τελικό χτύπημα.

Γιατί, άν καί οί θεωρίες τού Φρόυντ δΈV μπορούν νά

έπαληθευτοϋν έμπειρικά, ι'iν καί 6 φροϋδισμός στην κλινική

πρακτική δδήγησε σέ πραγματικούς παραλογισμούς, δν καί

άπό τό 1913 κιόλας εΙχε γίνει αντιληπτό δτι ή Ιδια iι ψυχα

νάλυση ήταν ή άρρώστια πού προσπαθούσε νά θεραπεύσει,

άφοϋ δημιουργεί μιά καινούργια νεύρωση aτή θέση τής πα

λιάς (όλοι εχουμε παρατηρήσει δτι δσοι ύπ06άλλονται σέ

τέτοια θεραπεία φαίνονται ν' άπασχολοϋνται μέ τόν εαυτό
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τους περισσότερο από κάθε άλλη φορά, δτι φτάνουν τώρα

σέ μιά κατάσταση συνειδητή; νεύρωσης, γεμάτης « έπανα

στροφές »*,« μεταθέσεις» γεμάτες πάθος καΙ άγχώδεις μο

νόλογους), ώστόσο νιώθουμε δτι κάποια άλήθεια ύπάρχει

σ' δλα αύτά. "Αν καΙ δσοι ύπ06άλλovται σέ θεραπεία τά

χάνουν, Δν τους ρω'tήσει κανείς άπότομα : «'Ωφελεί σέ τί

ποτα ή θεραπεία αύτή; » fj « άξιζει τόν κόπο; », ώστόοο

δέν εlναι δυνατό νά τήν c'tπOρρίψει κανεlς δλοκληρωτικά.

Ei!Aoγa 6 Φρόυντ αΙχμαλώτισε τή φαντασϊα μιας όλό

κληρης ήπειρου κι ένός πολιτισμού. "Αν καΙ φαίνεται άνα

κόλουθος, παράλογος, « ~ξω άπό τήν πραγματικότητα », οΙ

όπαδΟΙ του, μέ τή γεμάτη περίσκεψη λογική τους, τά πειρά

ματά τους καΙ τΙς άναθεωρήσεις τους δέν ~oυν τίποτα

άνάλογο νά ποϋν. Ό φροϋδισμ6ς εΙναι τ6σο 6αρυαήμαν

τος, τόσο άδύνατο νά τόν άποκηρύξει κανείς, γιατί ό

Φρόυvτ O'Vνέλα6ε τό καίριο πρό6λημα τής σύγχρονης

ζωής: τή σεξουαλικότητα.

Ι. ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ φροΥΔΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΕΜΙΝΙΣΜΟΥ

1) Ό φροϋδισμός καί ό φεμινισμός φύτρωσαν aτό Τδιο

έδαφος. Δέν είναι τυχαίο δτι δ Φρόυντ ι'iρχισε τό ~γo του

στήν έποχή τής μfΎαλύτερης άκμής τής φεμινιστικής κινη

σης. Σήμερα ϋποτιμοϋμε τή μεγάλη οημαοϊα πού εΙχαν οί

φεμινιστικές Ιδέες τήν rnοχή εκείνη. οι κουβέντες τών σα

λονιών γιά τή φύση των άνδρών καΙ τών γυναικών, γιά τή

δυνατότητα τής τεχνητής άναπαραγωγης (βρέφη μέσα σέ

γυάλινα μπουκάλια) πού άναφέρονται στό ~ργo τού Aldus
HuxIey, Brave New World, δέν ήταν φανταστικά. Ή διά

κριση των φύλων ήταν τότε hια άπό τά θέματα πού συζη

τιόνταν μέμfΎάλo πάθος. Αύτή επίσης ένέπνευσε δλόκληρο

σχεδόν τό lργo τού Μπέρναρ Σώ. Ή Νόρα τού Σπιτιού τής

Κούκλας τού "Ιψεν δέν εΙναι πλάσμα τής φαντασίας: στήν

πραγματικότητα οί τέτοιε; συζητήσεις διέλυσαν τότε πολ-

• 'επιστροφές σέ παλιότεeα btIπEδa νόησης καί συμπεριφoeας. (Σημ.

Μετ.).
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λούς γάμους. ΟΙ κακεντρεχείς περιγραφές τών φεμινι

στριών άπό τόν Χένρυ ΤζαΙημς στό ~o του Οί Βιστωνια

νές καί οί περισσότερο συμπαθητιεέ; περιγραφές τής B~ρ~

τζίνια Γούλφ στα ~γα της Χρόνια καΙ Nύχrα κα[ Μέρα,

ήταν παρμένες άπό τήν πραγματική ζωή. Ή πολιτιστική

ζωή άντανακλο'ίίσε τή στάση καΙ τά ένδιαφέροντα τής έπο

χής εκείνης: δ φεμινισμός ήταν σπουδαίο λογοτεχνικό

θέμα, γιατί ήταν τότε ζωτικό πρόβλημα. α συγγραφείς

ιγραφαν γιά δ.τι ffiλεπαν, δηλαδή γιά τό πολιτιστικό περι

βάλλον τους, δπου iιπήρχε έντονο ένδιαφέρον γιά τά θέ

ματα τού φεμινισμού. Τό ζήτημα τής χειραφέτησης τής γυ

ναίκας συγκινούσε κάθε γυναίκα, ΙΙσχετα t'ivαύτή εΙχε έν

στερνιστεί τίς σύγχρονες Ιδέες 1\τΙς πολεμούσε μέ μανία.

Φίλμ τής έποχής εκείνης δείχνουν τήν αύξανόμενη άλλη

λεγγύη τών γυναικών, τήν άπρό6λεπτη διαγωγή τους, τίς

τρομακτικές καί συχνά καταστροφικές δοκιμές τους σέ και

νούργιους ρόλους. Κανείς δέν έμεινε άθικτος ωτό τήν άνα

στάτωση αύτή. Κι αϋτό δέν συνέδαινε μόνο στή Δύση. Τήν

[δια εποχή στή Ρωσία γίνονταν δοκιμές γιά τήν κατάργηση

τής ο[κογένειας.

Στή στροφή λοιπόν τού αίώνα σημειώθηκε τρομακτική

ζύμωση Ιδεών σχετικά μέ τή σεξουαλικότητα, τό γάμο καί

τήν ΟΙκογένεια, τό ρόλο τών γυναικών, τόσο στήν κοινω

νική καί πολιτική σκέψη 000 καί στή λογοτεχνική καΙ καλ

λιτεχνική δημιουργία. Ό φοοϋδιομό; ήταν !να μόνο άπό

τά προϊόντα τήι; πολιτιστιεήτ α'δτής ζύμωσης. Ό φροϋδι

σμός καί δ φεμινισμόι; ήρθαν σάν άντίδραση σέ μιά άπό τίι;

πιό άλαζονικές περιόδους τού δυτικού πολιτισμού, τή δι

κτωριανή εποχή, πού κυριότερο χαρακτηριστικό τηι; ήταν

δτι !κανε τήν οικογένεια έπίκεντρό τηι; καΙ κατά συνέπεια

έφτασε σέ 'δπερ60λές στό θέμα τής σεξουαλικήι; καταστολής

καί άναστολήτ. Καί οι δυό κινήσεις σήμαιναν ένα ξύ

πνημα : δ Φρόυντ άπλώς !κανε τή διάγνωση εκείνου πού ό

φεμινισμόι; ~ει δάλει γιά σκοπό νά θεραπεύσει.

2) Φροϋδισμ6ς κα' φεμινισμ6ς εΙναι φτιαγμένοι άπ6 τήν

ίδια πάστα. Τό κατόρθωμα του Φρόυντ ήταν δτι ξανανα

χάλυψε τή σεξουαλικότητα. ΕΙδε τή σεsουαλικότητα σάν
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τήν πρωταρχική ζωτική δύναμη- δ τρόπος μέ τόν όποίο ή

γενετήσια όρμή (libido) όργανωνόταν οτό παιδί καθόριζε

τόν ψυχισμό τού άτόμου (πού επιπλέον ξαναδημισυργοϋσε

τόν ψυχισμό τού Ιστορικού εtδoυς). Βρήκε δτι Υιό νά μπο

ρέσει τ6 {ΥΥ τ6 προικισμένο μέ αέξ νά προσαρμοστεϊ στόν

σημερινό μας πολιτισμό πρέπει νά περάσει άπό μιά διαδι

εαοϊα αναστολής στήν παιδική του i]λικ(α. ΚΙ ένώ δλα τά

άτομα ύπ06άλλσνται σ' αύτή τήν άπώθηοη, μερικά τήν ύφί

στανται μέ μικρότερη έπιτυχία κι έτσι άνωττύσσεται σ'

αυτά μιά δυσπροοαρμογή, μεγαλύτερη (ψύχωση) 1'iμικρό
τερη (νεύρωση), πού καμιά φορά εΙναι άρκετά σοβαρή ώστε

νά άκρωτηριάζει ψυχικά τό άτομο.

Τό φάρμακο πού πρότεινε ό Φρ6uντ στάθηκε λιγότερο

σημαντικό, t'Ί μάλ/ον προξένησε πραγματική ζημιά. Χάρη

σέ μιά διαδικασΙα πού φέονει στήν Επιφάνεια τίς άπωθημέ

νες άκρωτηριασμένες παρορμήσεις, πού δδηγεϊ aτή συνει

δητή αναγνώριση καί ανοιχτή έξέtαση, δ άρρωστος ϋποτϊ

θεται δτι ~χεται σ' hια συμβιβασμό μέ τίς άνησυχητικές

έπιθυμlες τού « id » του, ότι τίς απορρίπτει συνειδητά αντΙ

νά τΙς άπωθεί ατό ύποσυνείδητο. Ή θεραπευτική αύτή δια

δικασΙα γίνεται μέ τή βοήθεια ένός ψυχαναλυτή χάρη ατή

« μεταφορά », μέ τήν όποία δ ψυχαναλυτής παΙρνει τή θέση

τού προσώπου πού προκάλεσε τήν απωθητική αύτή νεύ

ρωση. "Οπωτ καί ή θεραπεία μέ τήν προσευχή 1\μέ τήν

ϋπνωση (τήν όποία πράγματι μελέτησε ό Φρόυντ καί επη

ρεάστηκε πολύ από αυτή), 'ή « μεταφορά» προχωρεί μέ μιά

συναισθηματική μάλλον παρά λογική συμμετοχή. Ό dρρω

στος «~ρωτεύεται» τόν ψυχαναλυτή του- «προβάλλον

τας » τό πρόβλημά του πάνω στήν ύποτιθέμενη c'iγραφη σε

λίδα τής θεραπευτικής σχέσης, κατορθώνει νά τό έξωτερι

κεύσει καί νά τό θεραπεύσει. Τό κακό εΙναι δτι ή μέθοδος

αύτή δέν αποδίδει· .

• Ό R.P.Knight στο iiQeeoτσυ « Έκτίμηση των άποτελεσμάτων της ψυ

χαναλυτικής θεραπείας» στήν American Joumal of Psychiatry, 1941,
6ρijκε δτι fι ψυχανάλυση άπέτυχε στίς 56,7% των πτριπτώσεων καί πέτυχε

μόνο στά 43,3% τών άρρώστων πού μl'λhησε. Έτσι Τι ψΊJχανάλuση ση

μείωσε άρκeτά περισσότερες άποτιιχίες παρά btιτυχίες. Στά 1952, σέ μιά
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Γιατί δ Φοόυντ, άεολουθωντατ τήν παράδοση τής « κα

θαρής » επιστήμης, παρατήρησε τίς ψυχολογικές δομές χω

ρίς νά tρευVΉσει ποτέ τό κοινωνικό τους πλαίσιο. ΠαΙρνον

τας ύπόφη τήν ίδια του τήν ψυχική συγκρότηση καί τΙς πο

λιτιστικές προκαταλήψεις του - ήταν ενας τυραννίσκος τής

παλιάς σχολής πού τού ήταν δύσκολο νά .παραδεχτεί όρι

σμένες σεξουαλικές άλήθειες - δύσκολα μπορούμε νά περι

μένουμε δη θά άφιέρωνε σέ μιά τέτοια έξέταση ενα μέρος

τού ~oυ τής ζωής του ('Ο Βίλχελμ Ράιχ είναι άπό τούς

λίγους πού ακολούθησαν αυτό τό δρόμο). 'Επιπλέον, Δκρι

β6:ις όπως δ Μάρξ δέν μπορούσε τήν εποχή έκείνη νά ύπο

λογϊσει πλέρια τόν έρχομό τiις κυ6ερνητικής, τό ίδιο καί δ

Φρόυντ αγνοούσε δλες τίς δυνατότητες τής τεχνολογΙας πού

διαθέτουμε σήμερα. ~Ασχετα δμως από τό άν μπορούμε νά

ψέξουμε γι' αυτό τόν ίδιο τόν Φρόυντ προοωπικά, τό γεγο

νός δτι δέν έθεσε ύπό άμφισθήτηση τήν κοινωνία προκά

λεσε μιά μαζική σύγχυση στούς έπιστημονιεούτ κλάδους

πού άνωττύχθηεαν μέ δάση τίς θεωρίες του. Οι οπαδοί

του, lιπροστά στά ανυπέρβλητα πρ06λήματα πού έθετε 1)
προσπάθεια νά πραγματοποιήσουν κάτι πού αποτελούσε

αυτό καθεαυτό άντϊφαοη - τή λύση tνός προβλήματος χω

ρίς ν' αλλάξουν τό περι6άλλον πού τό δημιούργησε - (Χρχι

οαν νά χτυπάνε τό ένα μετά τό c'iλλο τά συστατικά στοιχεία

τής θεωρίας του καί, στόν iιπερ60λικό ζήλο τους, κατέλη

ξαν νά χάσουν άπό τά μάτια τους τήν ίδια τήν οϋοϊα της.

ΕΙχαν δμως καμιά άξία οί Ιδέες αύτές ; ~Ας ξαναεξετά

σουμε μερικές τους, τώρα όμως από μια ριζοσπαστική φε

μινιστιεή σκοπιά. Πιστεύω δτι δ Φρόυvτ μιλούσε γιά κάτι

πραγματικό, &ν καί οι tδέες του, &ν τίς πάρουμε κατά

γράμμα, δδηγούν ίσως οέ παραλογισμούς. 'Από τήν έποψη

αυτή, τό μυαλό του ήταν περισσότερο ποιητικό παρά l::πι-

διαφορετική μελέτη, δ Eysenck παρατήτησε μιάν dvoδo στό ποσοστό δελ·

τιώσης των άeρΦστων πού υπ06λήθηκαν σέ ψt!χανάλυση (44%)· στούς

άρρώστσuς που υπoδλήEtηκαν σέ 1jιuχoθει.xx:n;εlα, δελτίωση 64%· καί σ'

εκεlνσυς πού δέν ύπ06λήθηκαν σέ καμώ eEQwtεlα, άναλογία 6ελτtωσης

n% ." Άλλες μελέτες (Barron καί Leary, 1955·Bergin, 1963·Cartwright καί

Vogel, 1960·Truax, 1963·Ροwers)«ΧΙ Witmer, 1951)btι6εδαιώνουν τά άρ

νητικά αύτά αποτελέσματα.
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στημονιεό- οι Ιδέες του έχουν μεγαλύτερη άξία σάν μετα

φορές παρά σάν καθαυτό άλήθειες.

Κάτω άπό τ6 φως αϋτό, ι'ίς tξετάσουμε πρώτα τό Όίδι

πόδειο σύμπλεγμα", άκρογωνιαίος λίθος της φροϋδικής

θεωρίας, σύμφωνα μέ τό όπάο τ6 lιρσενικό παιδί θέλει νά

κατακτήσει σεξουαλικά τή μητέρα του καΙ νά σκοτώσει τόν

πατέρα του, δμως άπό φόδο μήπως τό ευνουχίσει ό πατέ

ρας του έξαναγκάζεται νά άπωθήσα αύτή τήν επιθυμία. Ό

Ιδιος ό Φρόυντ γράφει στό τελευταίο του οιβλίο : « Τολμώ

νά βεβαιώσω δη, άκόμα κι δν ή ψυχανάλυση δέν μπορούσε

νά καυχηθεί Υιό κανένα δ.λλο έπιτευγμα παρά μόνο Υιό τήν

άνακάλυψη του άπωθημένου Olδιπόδειου συμπλέγματος,

αύτ6 καί μόνο θά τήν !κανε δ.ξια νά καταταχθεί ανάμεσα

στίς πολυτιμότερες κατακτήσεις τού άνθρώπινσυ γένους ».
•Αντιπαραθέστε αύτά μέ τά δσα δ Andrew SaIter, στό ~γo

του The Case against Psychoαl1a(vsis (Τά κατά τής ψυχα

νάλυση ς) λέει:

'Ακόμα καΙ δσοι νιώθουν τή μεγαλύτερη ουμπάθεια γιά τόν

Φρόυντ βρΙσκουν πώς οι άντιφασε« τού ΟΙδιπόδειου συμπλέγμα

τος μας φέρνουν σέ άμηχανΙα. τό Ψυχιατρικό Λεξικό γράφει γιά

τό σύμπλεγμα αυτό: .. Δέν μπορούμε ν' άντιληφθοϋμε άκόμα κα

θαρά πσιά θά εδναι ή τόχη τού ΟΙδιπόδειου συμπλέγματος ». Νο

μΙζω πώς μπορούμε νά μιλάμε μέ βεβαιότητα γιά tή μοίρα τού

ΟΙδιπόδειου ουμπλέγματος : θά εΙναι ή ίδια μέ τή μοίρα τής όλ

χημείας, της φρενολογίας καΙ τής χειρομαντείας. Ή μοίρα του

ΟΙδιπόδειου συμπλέγματος θά εlναι ή λήθη.

Ό Saiter πνίγεται πράγμαη άπό δλες τίς ουνηθισμένεσ

• "Αν mταπιάνομαι μέ 'Ιό άρσενικό παιό( πρίν άπό τό θηλυκό, εΙναι γιατί

δ Φρόυη - στήν πραγμα'lικότψα δλόκληρος ό πολι'lισμός - άσχολεϊται

πρα/τα μέ '16 άρσενικ6 παιδ(. Άκόμα καί γιά νά κάνουμε σωστή κριτική

τοϋ Φρόuντ, πρέπει ν' άεολουθήσουμε τΙς προτεραιότητες πού δ ίδιος

hαξε στό ~ργo του. 'επιπλέον, δπως τό ειδε κι ό ίδιος ό Φρόυντ, τό ΟΙδι

πόδεΙΟ'σι\μπλεγμα έχει πολύ μεγαλύτερη πολιτιστική σημασία παρά τό

σύμπλεγμα τής 'Ηλέκτρας. θά προσπαθήσω κι tγώ vΆ δείξω δτι άπό ψυτο

λογική dπoψη εΙναι πιό έπιζήμιο, γιατί σ' fναν άνδρΟΚ{!ατσίιμενο πολιτι

σμό κάθε ζημιά πού γίνεται στόν άνδρικό ψvχιομό έχει ruρύΤΕ{1ες συν

έπειες.
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άντιφάοεκ μιάς θεωρΙας, γιά τήν όποία τό κοινωνικό πλαί

σιο, πού εΙναι καί ή αίτια τού συμπλέγματος, παραμένει

αμετάβλητο.

Ή σκέψη τοϋ Φρόυντ γιά τήν " κανονική» tξαφάνιση τοϋ ΟΙδι

πόδειου συμπλέγματος πάσχει άπό μιά κρΙσιμη λογική άνακολου

θϊα. ~Αν δεχτούμε δτι ή tξαφάνιση τοϋ ΟΙδιπόδειου συμπλέγμα

τος δφεtλεται στόν φό60 του εύνί>υχισμού. δέν φUΙνεται δ:ραγε

πώτ ή φυσιολογική κατάσταση άποκταται διαμέσου του φόοου

καί τijς άπώθησης πού άσκείται πάνω στό αγόρι; ΚαΙ ή btΙτευξη

τ/ς πνευματικης ύγεCΑς μέσω της ι.'ι.πώθησης δέν ά.ποτελεί δραγε

κραυγαλέα άντϊφαοη μέ τΙς πιά στοιχειώδεις φροϋδικές αρχές;

Ύποστηρίζω πώς δ μόνος τρόπος νά κάνουμε όλότελα

κατανοητό τό Οίδιπόδειο σύμπλεΥμα εΙναι νά τό έρμηνέ

ψουμε στή γλώοπα της έξουσίας. ~Ας μήν ξεχνάμε πώς δ

Φρόυντ παρατήρησε δτι τό σύμπλεγμα αύτό ~ταν κοινό σ'

όλα τά φυσιολογικά άτομα πού μεγαλώνουν μέσα aτόν οι

κογενειακό πυρήνα μιάς πατριαρχικης οΙκογένειας, μιάς

μορφης κοινωνικης οργάνωσης πού επιτείνει τά χειρότερα

αποτελέσματα των ανισοτήτων των συμφυών μέ τήν ίδια τή

βιολογική οίπογένεια. 'Υπάρχουν μερικές ένδείξεις γιά τό

δτι τά αποτελέσματα τού ΟΙδιπόδειου συμπλέγματος μειώ

νονται στίς κοινωνίες δπου οί ι'ίντρες ~oυν μικρότερη ~ξ

ουσία καΙ δτι ή ~ξασθένηση t'ίΊς πατριαρχίας φέρνει πολλές

πολιτιστικές άλλαγές πού ένδεχομένως μπορούν ν' αποδο

θούν aτή χαλάρωση αύτή.

~Ας ρίξουμε μιά ματιά στόν πατριαρχικόν αϋτόν οίεογε

νειακό πυρήνα, όπου έμφανΙζεται τόσο εντονα τό ΟΙδιπό

δειο σύμπλεγμα. Σ' αύτόν τόν τύπο οΙκογένειας δ δντρας

είναι έκεινος πού ~ξασφαλίζει καθημερινά τά μέσα τή; δια

τροφης . έπομένωτ όλα τά μέλη τής οΙκογένειας έξαρτιόνται

από αϋτόν. Δέχεται νά συντηρεί: μιά σύζυγο σέ c'ιντάλλαγμα

των υπηρεσιών της : νοικοκυριό, σεξoυ~λική άπ6λαυση καί

άναπαραγωγή. Πολύ μεγαλύτερη είναι ή έξάρτηση των παι

διών πού θά τού γεννήσει. 'Αποτελούν νόμιμη Ιδιοκτησία

τοϋ πατέρα (μιά άπό τ(ς πρωτες καμπάνιες τής WRM στίς

άρχές της ήταν εκείνη πού στράφηκε ενάντια aτή στέρηση
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των γυναικών - σέ περίπτωση διαζυγίου - άπό τά παιδιά

τους, πού ~ει τό χρέος νά τά τρέφει καΙ νά τά μορφώνει, νά

τά «πλάθει» έτσι πού νά εαταλάδουν τή θέση τους μέσα

στήν τάξη της κοινωνία; δπου άνήκουν. Σάν άνταπόδοοη

γι' αυτά, προσδοκά τή συνέχιση τού όνόματό; του καΙ τής

περιουσίας του, πού συχνά συγχέεται μέ τήν αθανασία.

"Εχει δ.πόλυτα δικαιώματα πάνω στά παιδιά του. ~Αν δέν

είναι καλός πατέρας-άφέντης, τόσο τό χειρότερο γι' αύτά.

Δέν θά γλιτώσουν άπό τά νύχια του παρά μόνο δταν ενηλι

κιωθούν, κι ώς τότε τό ψυχολογικό πλάσιμ6 τους θά ~ει

συντελεστεί: είναι πιά έτοιμα νά άναλά6ουν τόν ρόλο του.

'Αξίζει νά θυμόμαστε δτι πιό πρόσφατες μορφές τού οι

κογενειακού πυρήνα, αν καΙ μπορούν νά θολώσουν αύτή

τήν ουσιώδη σχέση, ωστόσο έπαναλαμ6άνουν θαοιπά τήν

[δια τριγωνική έξάρτηση: πατέρας, μητέρα, γιός. Γιατί

άκόμα κι δ.ν ή γυναίκα ~ει πάρει τήν ίδια μόρφωση μέ τόν

δ.ντρα της, άκόμα κι άν εργάζεται (καί πρέπει νά θυμόμα

στε δτι, μέχρι τίς δυσκολοκατάκτητες προόδους τής WRM
της ~πσχης τού Φρόυντ οί γυναίκες δέ μορφώνονταν οϋτε

μπορούσαν νά βρούν δουλειά) σπάνια καταφέρνει, ~ξαιτίας

της άνισότητας στήν άγορά εργασίας, νά κερδίζει τόσα

χρήματα δσα καί δ άντρας της (καί άλιμονο aτόν γάμο

εκείνο δπου τό πετυχαίνει). Άλλά, άκόμα καί άν τό μπο

ρούσε, άργότερα, δταν θά κάνει παιδιά καί θ' άσχοληθει μέ

την περιποίησή τους, θά γίνει γιά μιά άκόμα φορά τελείως

άνίεανη γιά έργασΙα. Γιά νά κάνουμε τόσο τη γυναίκα 000
καΙ τά παιδιά τελείως άνεξάρτητα, θά χρειαζόταν νά εξ

αφανίσουμε {)ΧΙ δπλώς τόν πατριαρχικό οικογενειακό πυ

ρήνα, άλλά καί τήν ίδια τή βιολογική οικογένεια.

Αύτό λοιπόν εΙναι τό καταθλιπτικό κλίμα μέσα στό όποίο

μεγαλώνει τό φυσιολογικό παιδί. Εύθύς έξαρχης άποετά

τήν αίσθηση α'ίlτης τής ίεραρχίας της δύναμης. Ξέρει δτι

άπό κάθε άποψη, φυοιεή, οίκονομική, συναισθηματική, ~ξ

αρτιέται άπόλυτα άπό τούς γονείς του κι ετοι βρίσκεται στό

'έλεός τους, ΟΠΟΙΟΙ κι δ:ν είναι. "Ομωτ άπό τούς δυό άσφα

λώς προτιμά τή μητέρα του. "Εχει ένα κοινό δεσμό μαζί της,

τήν καταπίεση: αύτό καταπιέζεται άπό δυό, άλλά καΙ ή μη-
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τέρα καταπιέζεται άπό τόν ενα."Ο πατέρας, 000 μπορεί νά

άντιληφθεί τό παιδί, εχει τόν άπόλυτο υοεγχο [« Περίμενε

νά γυρίσει δ πατέρας σου από τό γραφείο καί θά δείς ξυλο

πού θά φας! »). Τό παιδί έτσι καταλαβαίνει δτι iι μητέρα

βρίσκεται ατή μέση άνάμεσα στήν εξουσία καί στήν άνιοχυ

ρία. Μπορεί νά προσφύγει στόν πατέρα του άν iι μητέρα

του τοϋ φερθεί άδιεα- άν δμως τό δέρνει δ πατέρας, iι μάνα

του δέν μπορεί νά τού προσφέρει τίποτα, εκτός άπό σωω

λότα καί συμπόνια. "Αν ή μητέρα του είναι ευαίσθητη στήν

άδικία, μπορεί νά χρησιμοποιήσει τήν πονηριά καί τά δά

κρυά της γιά νά τό γλιτώσει. 'Αλλά τήν πονηριά καί τά δά

κρυα τά χρησιμοποιεί καί τό παιδί καΙ ξέρει δτι δέν μπο

οοϋν νά συγκριθούν μέ τήν υλική δύναμη. Ή άποτελεσμα

τικότητά τους είναι οπωσδήποτε περιορισμένη κι έξαρτιέ

ται άπό πολλές μεταδλητέ; (άν δ πατέρας πέρασε καλά il
ι'ίσχημα τή μέρα του στό γραφείο). Ένώ ή φυσική δύναμη,

άκόμα κα( iι άπειλή νά γίνει χρήση της, ~χει σίγουρη άξία .
.Ακόμα, μέσα στήν παραδοσιακή οΙκογένεια ύφισταται

μιά γονεϊκή πόλωση: iι άγάπη της μητέρας γιά τό παιδί της

θεωρείται Μι είναι άπόλυτη, ένώ ό πατέρας σπάνια δείχνει

ένεργό ένδιαφέρον γιά τά μικρά - καί πάντως Οχι γιά τήν

καθημερινή φροντίδα του; - εαί άργ6τερα, δταν θά μεγα

λώσει δ γιός, θά τόν άγαπήσει ϋπό δρους, άνάλογα μέ τή

συμπεριφορά καί τήν επίδοσή του. "Οπωτ λέει ό ~Eριχ

Φρόμμ στό ~ργo του Ή Τέχνη τής άγάπης :

Μιλήσαμε ilδTι γιά τή μητρική ό.γάπη. Ή ό.γάπη τής μητέρας, άπό

τή φύση της, δέν ύπόκειται σέ δeσυς. Ή μητέρα άγαπα τό νεογέν

νητο γιατί εΙναι παιδί της, καΙ όχι γιατί τό δρέφος tξεπλήρωσε

κάποιον είδικό δρο, ilάνταποκριθηκε σέ κάποιαν ίδι.αίτερη ποοα

δοκία. Ή σχέση μέ τόν πατέρα εΙναι τελείως διαφορετιεή. Ή μη

τέρα εΙναι τό σπίτι άπό τό όποιο προερχόμαστε, εlναι ή φύση, τό

εδαφος, ό ώεεανό; . ό πατέρας δέν tκπροσωπεί τή φυσική _μας

καταγωγή. ΟΙ σχέσεις του μέ τό παιδί στά πρώτα χρόνια τής ζωής

του είναι ελάχιστες, καί ή σημασία του γιά τό παιδί σ' αυτή τήν

πρώτη περΙοδο δέν μπορεί νά συγκριθεί μέ τή σημασία τή; μητέ

ρας. Όμως δ πατέρας, αν δέν εκπροσωπεί τόν φυσικό κόσμο,

συμδολίζει τόν ω.λο πόλο της ό.νθρώπινης ύπαρξης: τόν κόσμο
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της σκέψης, τών άνθρωποποΙητων πραγμάτων, τού νόμου καί τή;

τάξης, τή; πειθαρχίας, τών ταξιδιών και της περιπέτειας. Ό πατέ

ρας εΤναι heivos πού μαθαίνει στό παιδί, πού τού δείχνει τόν

δρόμο μέσα στόν κόσμο... Ή πατρική άγάπη εΤναι άγάπη ύπό

δρους. Ή Δρχή της είναι : «Σ' άγαπώ γιατl άνταποκρίνεσαι στϋ;

προσδοκίες μου, γιατί κάνεις τό καθήκον σου, γιατί μού μοια

ζεις ». [ ... ]. Σ' αύτή τήν tξέλιξη τιϊς στοργής, πού έχει bτίκεντρo

πρωτα τή μητέρα καΙ ϋστεοα τόν πατέρα, καΙ οτήν τελική σύνθεσή

της, 6ρΙσκεται ή δάση της πνευματικής ύγεΙας καί τό φτάσιμο στήν

ώριμότητα.

~Αν αυτό δέν ουνέδαινε τήν εποχή πού δ Φρόμμ tγραφε

τά παραπάνω, ασφαλώς θά συνέδαινε σήμερα; τό 6ι6λίο

τού Φρόμμ γιά τήν άγάπη μεταφράστηκε σέ δεκαεφτά

γλώσσες καί πουλήθηκε - δπως ό.ναφέρεται στό έξώφυλλό

του - σ' ενάμισι εκατομμύριο αντίτυπα μόνο στήν άγγλική

εκδοσή του. Πιό πέρα θά άσχοληθώ λεπτομερέστερα μέ τή

φύση της μητρικης ό.γάπης πού υποστηρίζεται στό άπό

σπασμα αυτό καί τό εΙδος τής ζημιας πού hια τέτοιο Ιδα

νικό προκαλεί τόσο στή μητέρα 000 καΙ στό παιδί. Γιά τήν

ώρα θά προσπαθήσω νά δείξω μονάχα μέ ποιόν τρόπο ή

παραδοσιακή αύτή πόλωση σχετίζεται μέ τό ΟΙδιπόδειο

σύμπλεγμα.

'Αντϊθετα άπό ΙΙλλους, δ Φρόυντ δέν υποτιμούσε δσα

συμθαινουν σ' ένα παιδί προτού γίνει εξι χρόνων. ΥΑν ή

μητέρα είναι έκείνη πού φροντίζει γιά τίς 6ασικές άνάγκες

τού 6ρέφους, (ιν αυτή τό ταϊζει, τό ντύνει, τό χαϊδολογά, (ιν

αυτή τό αγαπά «δίχως δρους» (σέ άντιθεοη πρός τήν

« ϋπό δρους » ό.γάπη τού πατέρα - πού τό παιδί σπάνια τόν

δλέπει, καΙ τότε μόνο γιά νά τό τιμωρήσει fi νά τό «συγχα

ρεί άντρϊπεια ») κι άν, έποτλέον, τό παιδί νιώθει δτι κι αϋτό

καΙ ή μητέρα του είναι ενωμένα ενάντια aτόν δυνατότερο

πατέρα, πού καί οί ουό τους πρέπει νά γαληνέψουν καί νά

ευχαριστήσουν, τότε Τσως νά εΙναι άλήθεια πώς κάθε φυ

σιολογικό άρσενικό παιδί ταυτίζεται στήν άρχή της ζωης

του μέ μιά γυναίκα.

"Οσο γιά τήν έρωτική έπιθυμία τού παιδιού γιά τή μάνα

του - ναι, κι αετό είναι σωστό. "Ομωτ, τά συμπεράσματα
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στά όποία μπορεί νά όδηγήσει ή κατά γράμμα έρμηνεία της

από τόν Φρόυντ εΙναι παράλογη. Τ6 παιδί δέν όνειρεύεται

t'νεργά νά συνουσιασθεί μέ τή μητέρα του. ΕΙναι πιθανό

μάλιστα νά μή μπορεί νά φανταστεί καί πώς γίνεται αϋτή ή

πράξη. Ούτε καί εΙναι άρκετά αναπτυγμένο άπό φυοιολο

γική άποψη ώστε νά νιώθει τήν όνάγκη νά άνωωυφιστεϊ

άπό τόν όργασμό. Σωστότερο θά ηταν νά θεωρήσουμε τή

σεξουαλική αύτή άνάγκη μέ ~α πιό γενικευμένο, πιό άρνη

τιεό τρόπο, δηλαδή μόνο άργ6τερα, εξαιτίας τής δομης τής

οίεογένειατ γύρω άπό τό ταμπού τής αΙμομιξίας, οί σε

ξουαλικές άνηδράσεις χωρίζονται άπό τά δλλα εϊδη των

φυοιεών καί συναισθηματικών άντιδράσεων. Στήν όρχή

όλες οί άντιδράσευ; συγχωνεύονται σ' ~α σύνολο.

Τί συμθαινει στήν ήλικία τών ~ξι χρόνων, δταν τό όγόρι

ϋποτϊθεται δη άρχίζει ξαφνικά νά « σχηματίζεται » καΙ να

συμπεριφέρεται σάν ~α «άντράκι»; Γίνεται λάΥος γιά

«άντρική ταύτιση » καί γιά «είκόνα τού πατέρα ». Τού

παΙρνουν τά παιχνίδια τού προηγούμενου χρόνου σάν πάρα

πολύ παιδιακίστικα. Τό t5γάζoυν έξω γιά νά παίξει μπάλα.

Τά καμιόνια καί τά ήλεκτρικά τοαινάεια πολλαπλασιάζον

ται. Άν κλαίει τό άποεαλοϋν «κορίτσι ». δν τρέχΗ στή

μάνα του, είναι « παιδί της μαμάς του ». Ξαφνικά δ πατέ

ρας άρχίζΗ νά ένδιαφέρεται ενεργά γι' αύτό «((Τό χάλασες

τό παιδί »).Τό παιδί φοθάται τόν πατέο« του, καί μέ τό δί

κιο του. ΞέΡΗ δτι άπό τούς δυό γονείς ή μητέρα εΙναι πολύ

περισσότερο μέ τό μέρος του. Πολλές φορές ως τότε άντι

λήφθηκε πολύ καθαρά ότι ό πατέρας κάνει τή μητέρα του

δυστυχισμένη, τήν κάνει νά κλαίει, δέν τής πολυμιλάει,

πολλές φορές τσαεώνεται μαζί της, της άγριεύει (γι' αύτό

καί, άν έτυχε νά δεί έοωτιεή περίπτυξη, είναι πιθανό ότι θά

τήν εξηγήσει σύμφωνα μέ τά συμπεράσματα πού ε6γαλε γιά

τίς σχέσεις τους: δτι δηλαδή ό πατέρας του επιτίθεται στή

μητέρα του). "Ώσπου περιμένουμε ξαφνικά άπό τό παιδί'

αύτό νά ταυτίσει τόν εαυτό του μ' αυτό τόν κτηνώδη ξένο.

Φυσικά δέν θέλει. 'Αντιστέεεται. Άρχίζει νά δνειοεύεται

μπαμπούλες. Τρομάζει άπό τή σκιά του. Κλαίει δταν τό

πάνε aτόν κουρέα. Φοδάται πώς ό πατέρας του θά τού κό-
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ψει τό πέος του. δένσυμπεριφέρεται καθόλου σάν τόν Μι

κρό "Αντρα, πού θά έεανε καλά νά γίνει.

Αύτή είναι ή «δύσκολη μεταβατική φάση ». Τ( εΙναι

έεεϊνο πού πείθει τό φυσιολογικό αγόρι νά αντιστρέψει τήν

ταύτισή του; Ό Φρόμμ τό λέει ξεκάθαρα: «UΟμως ό πατέ

ρας, άν καΙ δέν έκπροσωπει τόν φυσικό κόσμο, άντιπροσω

πεύει τόν άλλο πόλο τής άνθρώπινης ύπαρξης, τόν κόσμο

της σκέψης, τών άνθρωποποίητων πραγμάτων, του νόμου

καί της τάξης, τής πειθαρχίας, τών ταξιδιών καί '[ης περι

πέτειας. Ό πατέρας εΙναι έκεινος πού μαθαίνει στό παιδί,

πού του δείχνει τόν δρόμο μέσα aτόν κόσμο... ». 'Εκείνο

πού τό πείθει τελικά εΙναι ή προσδοκία του ότι, όταν μεγα

λώσει, χάρη στόν πατέρα του θ' άνακαλύψει τόν κόσμο.

του ζητάνε νά περάσει από τήν κατάσταση τών αδύναμων,

γυναικών καΙ παιδιών, στήν κατάσταση τών Ισχυρών από

άποψη έξουσίας, νά γίνει γιός (επέκταση τού έγώ) του πα

τέρα του. Πολλά παιδιά δέν είναι κορόιδα. Δέν σκοπεύουν

νά μείνουν κολλημένα στήν άθλια περιορισμένη ζωή τών

γυναικών. Θέλουν τά ταξίδια καΙ τήν περιπέτεια. "Ομωτ

αυτό είναι δύσκολο, γιατί, 6αθιά μέσα τους, νιώθουν περι

φρόνηση γιά τόν πατέρα παρ' δλη τή δύναμή του. Νιώθουν

συμπάθεια γιά τή μητέρα τους. Άλλά τι μπορούν νά κά

νουν; «<Απωθοϋν » τόν βαθύ συναισθηματικό δεσμό τους

μέ τή μητέρα τους, « άπωθοθν » τήν έπιθυμία τους νά σκο

τώσουν τόν πατέρα τους καί τελικά αναδύονται μέσα απ'

δλα αύτά ατή σε6αστή θέση τού άντρα.

Καθόλου παράξενο ότι μιά τέτοια μετάβαση άφήνα ενα

συναισθηματικό κατακάθι, ένα « σύμπλεγμα ». Τό αρσενικό

παιδί, γιά νά γλιτώσει τό τομάρι του, υποχρεώθηκε νά εγ

καταλείψει καΙ νά προδώσει τή μητέρα του καί νά ταχθεί

στό πλευρό του πατέρα του. Νιώθει τόν έαυτό του ένοχο.

Γενικά έπηρεάζονται δλα τά αίσθήματά του απέναντι στίς

γυναίκες. ΟΙ περισσότεροι άντρες, άποκτώντας εξουσία

πάνω στούς άλλους, καταφέρνουν περίφημα τή μετάβαση

αυτή. Μερικοί δμωςδέν τό κατορθώνουν ποτέ.

ΚαΙ δλλα στοιχεία τής φροϋδικης θεωρίας έμφανίζονται

εξίσου καθαρά όταν εξεταστούν άπό τή σκοπιά της δύνα-
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μης, δηλαδή της πολιτικης' τό άντίδοτο τού φεμινιομοϋ εξ

αφανίζει τή σεξουαλική προκατάληψη πού δημιούργησε

τήν άρχική διαστροφή.

Γενικά πιστεύεται δτι ή ανακάλυψη του συμπλέγματος

τής 'Ηλέκτρας είναι λιγότερο σημαντική άπό τό ΟΙδιπόδειο

σύμπλεγμα, γιατί, σπως δλες οι σχετικές μέ τή γυναίκα θεω

ρίες του Φρόυντ, αναλύουν τή γυναίκα άπλα/ς σάν άρνητικό

τού άντρα- τό σύμπλεγμα της 'Ηλέκτρας εΙναι τό ΟΙδιπό

δειο σύμπλεγμα από τήν ανάποδη. Τό σύμπλεγμα της Ήλέ·

κτρας, μαζί μέ τό συνυφασμένο μ' αύτό σύμπλεγμα του εϋ

νουχισμοϋ, συνοψίζεται στό έξης: Τό μικρό κοριτσάκι,

ακριδώς δπως καΙ τό αγοράκι,στήν αρχή προσκολλάται aτή

μητέρα του. "Οταν κοντεύει τά πέντε χρόνια, ανακαλύπτει

ότι δέν ~ει πέος καί τότε νιώθει σάν ευνουχισμένο. Σέ

αντιστάθμισμα αύτοϋ τού μειονεκτήματος, ή κόρη προσπα

θεί νά συμμαχήσει μέ τόν πατέρα της χρησιμοποιώντας τή

γοητεία της, κι έτσι αναπτύσσει έναν ανταγωνισμό καί σέ

συνέχεια μιάν εχθρότητα πρός τή μητέρα της. Τό «ύπερ

εγώ» αναπτύσσεται σάν αντίδραση στήν καταπίεση του

πατέρα. Αύτός δμως, επειδή είναι τό αντικείμενο της γοη

τείας της, δέν τήν καταπιέζει δπωτ τόν γιό του, πού είναι ό

σεξουαλικός άντίπαλός του στήν αγάπη της μητέρας, κι έτσι

ή βασική ψυχική δομή τής ψυχολογίας της κορασίδας είναι

διαφοοετιεή από εκείνη του άδελφοϋ της. Γιά τό κορίτσι

πού επιμένει Ισχυρά νά ταυτίζει τόν εαυτό του μέ τόν πα

τέρα του λένε δτι έμεινε στό «κλειτοριδικό» στάδιο της

γυναικείας σεξουαλικότητας καΙ δτι εΙναι πιθανό νά εξελι

χθεί σέ 'ΨUΧρή Τι λεοδιάδα.

Τό πιό άξιοσημείωτο στήν περιγραφή αύτή, διατυπωμένο

σέ φεμινιστική γλώσσα, είναι δτι καί ή κορασ(δα στήν άρχή

προσκολλαται aτή μητέρα της (πράγμα πού μόνο του δια

ψεύδει τόν Ισχυρισμό δτι ή hεροσεξουαλικότητα καθορίζε

ται από τή διολογια). "Οπω; καΙ τό μικρό άγοράκι, έτσι καί

τό μικρό κοριτσάκι αγαπά τή μητέρα του περισσότερο από

τόν πατέρα του, καί γιά τούς Τδιους ακριβώς λόγους ή μη

τέρα φροντίζει πολύ περισσότερο γι' αύτό από τόν πατέρα

του καΙ f-Ι-οι\,άζεται f-Ι-αζί του τήν πατρική καταπίεση. Γύρω
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στήν ήλιχία τών πέντε χρόνων, ταυτόχρονα μέ τ' αγόρι, αρ

χίζει νά άντιλαμδάνεται δτι ή δύναμη του πατέρα εΙναι με

γαλύτερη, ότι ο' αύτόν εΙναι προσιτός δ ένδιαφέρων έκείνος

ευρύτερος κόσμος πού εΙναι κλειστός Υιό τη μητέρα του.

Στό σημείο αύτό, τό κοριτσάκι όπορρίπτει τή μητέρα του,

πού τήν ξέρει πάρα πολύ καλά καΙ πού τού προξενεί πλήξη,

κι αρχίζει νά ταυτίζεται μέ τόν πατέρα του. Ή κατάσταση

μπερδεύεται πιό πολύ δ.ν ή κορασίδα ~ει άδελφούς, γιατί

τότε θ' άντιληφθεί δτι δ πατέρας έπιτρέπει μέ πολύ μεγάλη

προθυμία στόν άδελφό της νά μοιραστεί μαζί του τόν κόσμο

του, τη δύναμή του, έ'νώ δ κόσμος αύτό; παραμένει άπαγο

ρευμένος σ' αύτή. Μπροστά της άνοίγονται δυό δρόμοι: 1)
ζυγιάζοντας ρεαλιστικά τήν κατάσταση, αρχίζει νά χρησι

μοποιεί όσο μπορεί τΙς γυναικείες πονηριές της γιά νά

ϋφαοπάσει άπ6 τόν πατέρα τη; τή δύναμή του (καΙ τότε θά

χρειαστεί νά συναγωνιστεί μέ τή μητέρα τη; γιά τήν εύνοια

του Ισχυρου), fι 2) άονιέται νά πιστέψει ΟΤΙ ή φυσιεή δια

φορά ανάμεσα σ' αύτή καί τό άδελφωα της θά εχει πάντα

σάν αποτέλεσμα ανάλογη άνισότητα ώς πρός τή δύναμη.

Στήν περίπτωση αύτή άπορρίπτει καθετί πού τήν ταυτίζει

μέ τή μητέρα της, δηλαδή τή δουλικότητα καί τήν πονηριά,

τήν ψυχολογία τού καταπιεζόμενου, καί μιμείται μέ πείσμα

καθετί πού 6λέπει δτι κάνει δ άδελφός τη; γιά νά κερδισει

τό εΙδος της Ελευθερίας καί έπιδωαμαοίω; πού έπιζητεί κι

αϋτό. (Προσέξτε, δέ λέγω δτι ή κορασίδα προσποιείται τόν

άντρα. Τά χαρακτηριστικά αύτά δέν καθορίζονται από τό

σέξ). 'Ωστόσο, μόλο πού κατα6άλλει άπεγνωσμένες προσ

πάθειες νά κερδίσει τήν εύνοια τού πατέρα της, συμπεριφε

ρόμενη όλο καί περισσότερο μέ τόν τρόπο πού αύτός εχει

ανοιχτά ένθαρρύνει τόν άδελφό της νά ουμπεριφέρεται.νι'

αύτήν ή μέθοδος αύτή δέν αποδίδει. ΈντεΙνει ακόμα τίς

προσπάθειές της. Γίνεται αγοροκόριτσο καί κολακεύεται νά

τής τό λένε. Αύτό τό πείσμα της μπροστά σέ μιά δυσάρεστη

πραγματικότητα μπορεί καΙ νά πετύχει. Τουλάχιστο γιά λί

γον :καιρό. "Ισοκ μέχρι τήν 1)δη. Έκεί σταματάει. Ή κορα

σίδα δέν μπορεί πιά νά Δρνηθεί τό φύλο της: τό έπιδε

δαιώνει αϋτό δ πόθος πού νιώθουν γι' αύτή οι αρσενικοί
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πού τήν τριγυρίζουν. Τότε άκρι6ώς, γιά νά έκδικηθεί, άνα

πτύσσει συχνά μιά θηλυκή ταύτιση (κοπέλες « δύσκολες »,

« κλειστές» πού ξεσπούν σέ θορυβώδη γέλια δταν τά συν

ομήλικά τουτ άγόρια είναι άκόμη μυξιάρικα).

"Όσον άφορά τή «ζήλια Υιά τό πέος », εΙναι φρονιμό

τερο καί πάλι νά τή θεωρήσουμε σάν μεταφραστικό σχήμα

λόγου. Άκόμα καί όταν τό κορίτσι έκδηλώνει πραγματικό

ένδιαφέρον γιά τά γεννητικά όργανα, εΙναι φανερό ότι θά

ζηλεύει καθετί πού ξεχωρίζει φυσιολογικά τό φθονούμενο

άρσενικό. Γιατί." κορασίδα πραγματικά δέν καταλαβαίνει

γιατί, άφού κάνει τά [δια άκριβώς πράγματα μέ τόν άδελφό

της, ή συμπεριφορά έκεινού bτιδoκιμάζεται, όχι δμως καί ή

δική της. Μπορεί νά συσχετίσει (μπορεί δμως καί όχι) κά

πως συγκεχυμένα τή συμπεριφορά τού άδελφού της μέ τό

όργανο πού τή διαφοροποιεί άπό αυτή. Ή έχθρότητα, πού

δείχνει γιά τή μητέρα της, σπάνια στηρίζεται κι αυτή στήν

παρατήρηση μιάς όμοιότητας τών γεννητικών όογάνων : τό
κορίτσι ό.ποκρούει καθετί πού τό ταυτίζει μέ τή μητέρα του,

τήν όποία θέλει οπωσδήποτε νά άπορρίψει. Είναι έλάχιστο

πιθανό δτι ένα μικρό κοριτσάκι μόνο του θά θεωρήσει δτι

άνήεει στό Ιδιο φύλο μέ τή μητέρα του- πιθανότερο είναι

νά βλέπει τόν εαυτό του άφυλο. Μπορεί μάλιστα καί νά πε

ρηφανεύεται γι' αυτό. Στό κάτω κάτω δέν ~ει όρατές

προεξοχές, δπως εΙναι τά στήθη, πού κατά τή γνώμη του

άποτελοϋν τό γνώρισμα τού θηλυκού. Καί δσο γιά τό γεν

νητικό του όργανο, ." άθώα σχισμή του δέν του φαϊνεται νά

μοιάζει μέ τόν τριχωτό λόφο πού παρουσιάζει ή μητέρα

του. Σπάνια μάλιστα ~ει επίγνωση δτι ~ει καί κόλπο,

γιατί είναι σφραγισμένος. Τό σώμα του είναι άκόμα tξίσου

ευλύγιστο καΙ λειτουργεί τόσο καλά 000 καί τό σώμα τού

άδελφοϋ της, καί τό νιώθει αυτό μέ εύχαρίστηση : μόνο ή

μεγαλύτερη δύναμη τών ένήλικων μπορεί νά τό καταπιέσει,

δπως καταπιέζει καί τόν άδελφό της. Χωρίς Ιδιαίτερη κα

θοδήγηση θά μπορούσε νά πιστεύει γιά πολύ καιρό άκόμα

πώς δέν θά καταλήξει σάν τή μητέρα της. Γι' αυτό καΙ τήν

ένθαρρύνουν τόσο πολύ νά παίζει μέ τΙς κούκλες, νά παίζει

τό ,νοικοκυριό », νά ,Ιναι όμορφη καΙ ελκυστική, Έλπί·
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ζουν πώς δέν θά γίνει μιά από έκείνες πού, μέχρι τήν τελευ

ταία στιγμή, προσπαθούν ν' άποφύγουν τόν ρόλο τους.

'Ελπίζουν δτι θά τόν άναλάδει νωρίς, μέ τήν πειθώ, τεχνητά

μάλλον παρά άπό ό.νάγκη, δτι 1)ό.φηρημένη ύπόοχεση έν6ς

μωρού θά είναι αρκετή νά χρησιμεύσει σάν δόλωμα Υιό νά

άντιεαταστήσει τόν γοητευτικό εκείνο κόσμο «τών ταξι

διών καΙ της περιπέτειας» (μιά ευημερούσα κουκλο6ιομη

χανία άναπτύχθηκε μέ δάση τήν αγωνία αύτή των γονιών.

"Όσο γιά τά κοριτσάκια, τούς άρέσουν τά δώρα, άσχετα

από τούς σκοτεινούς συλλογισμούς των ένήλικων πού τά

προσφέρovν. ~Αν καΙ, δταν πιά καταλάβουν τϊ προορισμό

lχoυν οί κούκλες, πολλά ~ξυπνα εοριτσάεια καταλήγουν

διαστιεά στήν άπόφαση δτι θέλουν ciλλοv είδους παιχνίδια,

ii τουλάχιστο μιά κούκλα « Μουσάτη » . aτό κάτω της γρα

φης προτιμούν νά άκονίζουν τά δπλα τους ενάντια στόν

« Κέν », παρά νά παίζουν από τώρα τόν ρόλο τής νικημένης

μαμάς).

Στό φως τής φεμινιστική; αυτης ερμηνείας πολλές περι

φερειακές θεωρίες τού φοοϋδισμοϋ πού φαινονταν παρά

λογες τώρα άποετοϋν νόημα. Αχ. ό "Ερνέστ Τζόουνς γρά

φει στό Μελέτες γιά τήν ψυχανάλυση:

Πολλά παιδιά νιώθουν ζωηρή επιθυμία νά γίνουν γονεις των γο

νιών τους... Αϋτό τό παράξενο γέννημα τής φαντασίας... συνδέε
ται προφανώς στενά μέ αΙμομικτικές έπιθυμίες, έφόσον είναι μιά

εξογκωμένη μορφή τής πολύ συνηθισμένης επιθυμίας νά εΙναι πα

νείς πατέρας τού πατέρα του.

Φεμινιστιεή μετάφραση: φανταστική επιθυμία των παι

διών νά βρεθούν σέ θέση ισχύος απέναντι στούς γονείς

άφέντο; τους, ιδιαίτερα απέναντι σ' εκείνον πού κατέχει

καί πραγματική δύναμη, τού πατέρα.

Νά τί λέει δ Φρόυντ γιά τόν φετιχισμό:

Τό αντικείμενο υποκαθιστά τόν φαλλό τής μητέρας στήν ϋπαρξη

του όποιου πίστευε τό μικρό παιδί καί άπό τό όποιο δέν 1:ννοεϊ νά

παραιτηθεί.

Πραγματικά, δ Φρόυντ καμιά φορά σέ κάνει νά τά χά-
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νειτ, Δέν θά ήταν πολύ πιό λογικό νά μιλάμε γιά τή δύναμη

της μητέρας; 'Οπωσδήποτε tλάχLστες είναι οί πιθανότητες

τό μικρό άγόρι νά μήν εΙδε ποτέ τή μητέρα του γυμνή κι

άκόμα λιγότερες νά μήν πρόσεξε άπό κοντά τή διαφορά

ό.νάμεσα στό πέος τού πατέρα καί τήν κλειτορίδα της μητέ

ρας. Έκείνο πού ξέρει είναι δτι συνδέεται μέ τή μητέρα του

καί δέ θέλει νά τήν παρατήσει έξαιτίας τής άδυναμίας της.

Τό αντικείμενο πού διάλεξε είναι άπλώς τό σύμβολο αύτοϋ

τού συνδέσμου.

'Υπάρχουν πλήθος άλλα παρόμοια παραδείγματα, όμως

άπόδειξα έκείνο πού ήθελα : μέ μιά φεμινιστιεή άνάλυση

δλόκληρη ή δομή τού φροϋδισμού αποκτά - γιά πρώτη

φορά - νόημα. "Βτσι άποσαφηνίζονται καί μερικά σο6αρά

προβλήματα δπως είναι ή δμοφυλοφιλία, ή φύση τού Τδιου

τού ταμπού πού αναστέλλει τήν αΙμομιξία- δυό θέματα πού

συνδέονται στενά καί πού αποτέλεσαν γιά πολύν καιρό

θέμα συζητήσεων οί δποίες κάθε άλλο παρά σέ δμοφωνία

κατέληξαν. Τελικά, μπορούμε νά τά καταλάβουμε μόνο σάν

συμπτώματα της ψυχολογίας της δύναμης πού δημιουργεί ή

οίεογένεια.

Στίς αρχές τού αίώνα δ Emίle Durkheim. μέ τΙς θεμέλια

κές tργασίες του πάνω στήν αΙμομιξία, έξαπέλυσε, δπως

καί ό Φρόυντ, πληθος άντιφατιεών γνωμών πού συνεχίζον

ται ως σήμερα. Ό Ντυρκέν πίστευε δτι τό ταμπού της αίμο

μιξίας καταγόταν άπό τή δομή τής πατριάς.

[Πολλά γεγονότα τείνουν ν' άποδεΙξουν] δτι στΙς άρχες των άν

θρώπινων κοινωνιών ή αΙμομιξία δέν απαγορευόταν. Τίποτε πρά

γματι δέν μας ~πιτρέπει νά ύποθέσουμε δτι ήταν απαγορευμένη

προτοϋ ή πατριά χωριστεΙ σέ δυό τουλάχιστον άρχικές πατριές'

γιατί ή πρώτη γνωστή μορφή τής άπαγόρευσης α'l'ιτής, δηλαδή ή

tξωγαμία, φαίνεται πάνω απ' δλα νά σχετίζεται μέ τήν όργάνωση

οϋτή. UΟμως ή τελευταία αύτή δεν εΙναι άσφαλώς πρωταρχική"'.

Καί ακόμα

[... ] μιά καΙ ή δασική δομή της πατριάς ήταν !να στάδιο άπό τό ~

• Ε. Durkl1eim,]ournιI{ SOCiO/OgiqUf,r.U.f.
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όποίο φαίνεται νά πέρασαν δλες οϊ άνθρώπινες κοινωνίες καΙ ή

έξωγαμία συνδεόταν στενά μέ τή συγκρότηση της πατριά;, δέν

πρέπει νά προκαλεί ~πληξη 'Ιό γεγονός δτι ή ήθική κατάσταση

πού ενέπνευσε καί άφησε πίσω της ή πατριά ήταν γενική καΙ σ'

δλη τήν άνθοωπότητα. Γιά νά τή νικήσει, bteEΠE νά lχει τουλάχι

στον πολύ πιεστικές κοινωνικές άνάγκες' κι αυτό εξηγεί τό γιατί

καί τό πως σέ μερικούς λαούς ή αΙμομιξία ήταν θετική καθώς καΙ

τό πως οι λαοί αϋτοι άποτελοϋν έξαίρεση ψ.

"Όταν ή οΕκογένεια ~ινε 'Ιό κέντρο της θρησκευτικής

ήθικής καΙ δλα 'Ιό πάθη πού ώς τότε Ικανοποιούνταν tλεύ

θερα άποκλεΙστηκαν άπό αύτήν.γιά νά Ικανοποιούνται άλ

λοϋ, μέ τΙς γυναίκες καί τό σέξ, τό ταμπού ενάντια στήν

αΙμομιξία έπικράτησε σταθερά καΙ μπόρεσε νά διαιωνιστεί.

Πράγματι:

"Όταν οΙ τοτεμικές δοξασΙες πού γέννησαν τήν έξωγαμΙα έσΌησαν,

οί διανοητικές καταστάσεις πού εΙχαν δημιουργήσει εξακολούθη

σαν νά ύπάρχουν. [...]... Καθώς δλόκληρη ή ήθική ζωή όργανώ

θηεε μέ δάση τήν έξέλιξη αύτή, γιά νά ξαναγυρίσει ή κοινωνία

στήν προηγούμενη κατάσταση θά btQEnE νά άνατρέψει όλόκληρη

τήν ήθική ζωή·.

ΚαΙ δ Ντυρκέν προσθέτει μέ τρόπο εντυπωσιακό :

« Δίχως τίς δοξασίες άπό τΙς όποιες προηλθε (ή έξωγαμΙα), πάθος

καΙ lρωτας των φύλων δέν θά εΤχαν γίνει ουνώνυμα »".

Πράγμα πού σημαίνει δτι γιά νά ~ξαφανίσoυμε τό ταμ

πού τής αΙμομιξίας θά "'μασταν i!ποχρεωμένοι νά εξαφανί

σουμε τήν οικογένεια καί τή σεξουαλικότητα, δπως αυτές

εΙναι δομημένε; σήμερα.

Ή Ιδέα δέ θάταν καΙ πολύ άσκημη. Γιατί αυτή ή παρα

δοσιακή καί σήμερα οίκουμενική σχεδόν άπαγόοευση τής

αΙμομιξΙας μάς έεανε νά δεχτούμε σάν « φυοιολογιπή » μιά

σεξουαλικότητα πού δέν έπιτρέπει ατό άτομικό δυναμικό

νά άναπτυχθεϊ. Ό Φρόυντ περιέγραψε τίς ψυχολογικές κυ-

• Στό Ιδιο.
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ρώσεις τής σεξουαλικης καταστολή; τήν όποια προκαλεί τό

ταμπού τής αΙμομιξίας, Ιδιαίτερα μέ τήν άνακάλυψη τού

ΟΙδιπόδειου συμπλέγματος σέ κάθε φυσιολογιεό Δγόρι καΙ

τού αντίστοιχου συμπλέγματος τής 'Ηλέκτρας σέ κάθε φυ

σιολογικό κορίτσι. Ή όμοφυλοφιλία δέν έμφανίζεται παρά

μόνον δταν οΙ άπωθήσευ; αυτές δέν «πιάνουν» δπως

επρεπε, δηλαδή δταν, αντί νά ώθηθούν δλότελα, νά έξαφα

νιοτούν, έπιτρέποντας έτοι στό άτομο νά συμπεριφέρεται μέ

εϋεοινώνητο τρόπο, παραμένουν στήν έπιφάνεια ακρωτη

ριάζοντας τίς σεξουαλικές σχέσεις τού ατόμου αϋτοϋ, η

άκόμα καΙ δλόκληρο τόν ψυχισμό του. "Ενα σύστημα δπου

τό πρδ.ιτο πρόσωπο ατό όποίο τό παιδί άντιδρα συναισθη

ματικά θά ζητούσε άπ' αϋτό νά καταπνίξει σημαντικό μέ

ρος των άντιδράσεων αυτών, τίς περισσότερες φορές εΙναι

καταδικασμένο νά άποτϋχ.ει. "Οπωτ σημειώνει ή Ruth
Hirschberger στήν Πλευρά τού 'Αδάμ :

Είναι χαρακτηριστικό &ΤΙ 1)[δια 1)γυναΙκα πού ξυπνά τή στοργή

του παιδιοϋ (πολύ λίγοι ε(ναι έκείνοι πού άρνoίiνται τό σεξουα

λικό στοιχείο σέ κάθε έπίδειξη στοργης) είναι καΙ 1)πρώτη πού θά

iιψώσει ένα ταμπού ένάντια στή σεξουαλικότητά του ...Ή κατά

πνιξη τiις σεξουαλικότητας γΙνεται άναγκαία προϋπόθεση γιά νά
πετύχει τό παιδΙ τή μητρική στοργή.

Ή όμοφυλοφιλία ανάμεσα στούς άρρενες μπορεί ακόμα

νά προκύψει άπό τήν δ.ρνηση τού παιδιού στά πέντε il έξι

χρόνια του νά πραγματοποιήσει τό πέρασμα άπό τή «μη

τροκεντρικότητα» στήν «πατροκεντρικότητα» - πολλές

φορές άπό ιΊληθινή αγάπη γιά τή μητέρα καί πραγματική

περιφρόνηση γιά τόν πατέρα (στΙς περιπτώσεις πού δέν

ύπάρχει ή « εΙκόνα τού πατέρα », δέν ζηταμε άπ6 τό παιδί

ξεκάθαρα ενα τέτοιο πέρασμα). Ή ιΊλήθεια είναι πώς πολύ

συχνά, έξαιτίας τού πολέμου ανάμεσα στά φύλα δπως έκ

δηλώνεται σέ πολλά παντρεμένα ζευγάρια, ή μητέρα ενθαρ

ρύνει τήν τέτοια προσήλωση σ' αύτή άπ6 πείσμα, γιά νά

έκδικηθεί τ6ν πατέρα, στερώντας τον άπό τόν άπόγονο γιά

χατίρι τού οποίου τήν άνέχεται. "Ομωτ νομίζω πώς θά

ήταν ακρι6έστερο νά πούμε δη στίς περιπτώσεις αυτές τό
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παιδί παίρνει άπλώς τή θέση τού άδιάφορου καΙ συχνά

« άστατου» πατέρα στήν καρδιά της μητέρας. 'Από κάθε

μητέρα, άκ6μα καΙ τήν « καλύτερα προσαρμοσμένη », ή κοι

νωνία περιμένει νά κάνει τή μητρότητα bτίκεντρo τής ζωής

της. Πολύ συχνά τό παιδί είναι τ6 μόνο της θποεατάοτατο

Υιό όλα όσα στερήθηκε άπό τόν εύρύτερο κόσμο t'j, σπως
λέει δ Φρόυντ, τό ϋποεατάστατο τού «πέους ». Πώς μπο

ρούμε λοιπόν νά της ζητήσουμε νά μήν είναι «κατακτη

τική », νά παραιτηθεί ξαφνικά άμαχητΙ - Υιό χάρη τού κό

σμου «τών ταξιδιών καΙ τής περιπέτειας », πού τόν έχασε

Υιό δλη της τή ζωή - άπό τό άγόρι πού θά ~πρεπε νά άντι

σταθμίσει αύτή τήν άπώλεια;

Ή δμοφυλοφιλια μεταξύ γυναικών, μόλο πού κι αύτή

εχει τΙς ρΙζες τη; σέ άνεπιτυχή καταστολή (αυτή τή φορά

του συμπλέγματος τή; 'Ηλέκτρας) είναι πολύ πιό περί

πλοκη.Θυμηθείτε δτι καί τό μικρό κοριτσάκι προσηλώνεται

αρχικά στή μητέρα του. Μπορεί νά μή μπορέσει ποτέ, έξαι

τίας κάποιου μεταγενέστερου ανταγωνισμού, νά μάθει νά

καταπνίξει αύτή τήν προσήλωση. "Η ακόμα, μπορεί νά

προσπαθήσει νά φέρνεται σάν lιγόρι γιά νά κερδίσει τήν

επιδοκιμασία τή; μητέρας (δυστυχώς καΙ οί γυναίκες δεί

χνουν προτίμηση στ' αγόρια). 'Αντίθετα, στίς περιπτώσεις

πού τό κορίτσι ταυτίζεται πολύ έντονα μέ τόν πατέρα του,

ένδέχεται νά lιρνηθεί, νά παραιτηθεί 6.πό τό επιθυμητό αρ

σενικό προνόμιο, ακόμα καί πέρα άπό τήν ήδη . οέ ό.κραίες

περιπτώσεις φαντάζεται τόν έαυτό της πώς πραγματικά εΙ.

ναι δ ό.ρσενικός τού όποιου παίζει τό ρόλο.

'Ακόμα καΙ οΙ γυναίκες πού φαίνονται σεξουαλικά ίσορ

ροπημένες στήν πραγματικότητα σπάνια εΙναι .• Ας θυμη

θούμε δτι μιά γυναίκα μπορεί νά συνουσιάζεται χωρίς νά

νιώθει τίποτε- ένώ ένας (ιντρας δέν μπορεί. ~Αν καί λίγες

εΙναι οί γυναίκες πού. έξαιτίας των ύπερ60λικων κομφορ

μιστικών πιέσεων πού ασκούνται πάνω τους, απαρνούνται

δλοκληρωτικό τόν σεξουαλικό τους ρόλο έξελισσόμενες σέ

ένεργητικές λεσδιάζουσες, ώστόσο αυτό δέν σημαίνει δτι οι

περισσότερες γυναίκες Ικανοποιούνται σεξουαλικά άπό

τούς ζιντρες. ('Οπωσδήποτε δμως μιά βλαμμένη γυναικεία



ΦΡοfΔΙΣΜQΣ ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΦΕΜ/Ν/ΣΜΟΣ

σεξουαλικότητα εΙναι σχετικά Μλαβη άπό κοινωνική

δποφη . ένώ frσεξουαλική άρρώστια τού άρσενικοϋ, ή σύγ

χυση άνάμεσα aτή σεξουαλικότητα καί τή δύναμη, δλάπτει

τούς ltλλους). Αύτό; εΙναι ενας άπό τούς λόγους πού aτή

6ικτωριανή κοινωνία, καί πολύν καιρό πρΙν καΙ μετά άπό

αυτή, ακόμη καΙ σήμερα, τό ένδιαφέρον τών γυναικών γιά

τό σέξ είναι μικρότερο παρά των άντρων. Τό γεγονός αυτό

εΙναι τόσο καταπληκτικά προφανές ώστε έκανε έναν γνω

στό ψυχαναλυτή, τόν Theodor Reik, νά καταλήξει στό συμ

πέρασμα (στά 1966!) δτι «τό ίδιο τδ σεξουαλικό ένστικτο

εΙναι ό.ρσενικό άκόμα καΙ στίς γυναϊκες, γιατί σ' ένα κατώ

τερο στάδιο της έξέλιξης ή άναπαραγωγή εΙναι δυνατή καΙ

χωρίς τ' αρσενικά ».
"Ετσι βλέπουμε δτι σέ μιά κοινωνία θεμελιωμένη στήν οί

κογένεια, οί άπωθήσεις πού όφεΙλονται στό ταμπού της αί

μομιξίας κάνουν άδύνατη γιά δλους τήν σεξουαλικά πλέρια

ίεανοποιημένη ζωή καί μόνο σέ λίγους bτιτρέπoυν μιά σε

ξουαλικότητα πού νά λειτουργεί σωστά. ΟΙ δμοφυλόφιλοι

στή σημερινή μας κοινωνία δέν είναι παρά τά άκραϊα άτυ

χήματα τού συστήματος τής όπαγορευμένης σεξουαλικότη

τας πού αναπτύσσεται μέσα στήν οίκογένεια. 'Όμως, άν σή

μερα ή δμοφυλοφιλία είναι έξίσου περιορισμένη καΙ άρρω

στη δσο καί ή έτεοοφυλοφιλια μας, μπορεϊ σύντομα νά ~ρ

θει ή μέρα πού μιά υγιής ύπερφυλοφιλία θά γίνει δ κανό

νας. Γιατί, άν δεχτούμε δτι κατά τή γέννηση ή σεξουαλική

δρμή είναι διάχυτη καί άδιαφοροποίητη άπό τήν προσωπι

κότητα ώς σύνολο (ή « πολύμορφη διαστροφή» κατά τόν

Φρόυντ) καί άν, δπως είδαμε, διαφοοοποιεϊται μόνο σάν

αντίδραση πρός τά ταμπού τής αΙμομιξίας καΙ δτι, έπι

πλέον, τό ταμπού αυτό σήμερα χρειάζεται γιά τή διατήρηση

της οίεογένειατ, τότε, καταργώντας τήν οίεογένεια, στήν

πραγματικότητα θά καταργούσαμε ουσιαστικά καί τούς

καταναγκασμούς πού πλάθουν τή σεξουαλικότητα σέ είδι

κές μορφές. Έξάλλου εΙναι δυνατόν, δν δλοι οί άλλοι

παράγοντες παραμένουν αναλλοίωτοι, φί ltνθρωποι νά tξ

ακολουθούν νά προτιμούν πρόσωπα τού άντιθετου φύλου,

μόνο καΙ μόνο γιατί φυσιολογικά εΙναι πιό βολικά. 'Αλλά
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κι αυτό είναι μιά άτεπμηοϊωτη ϋπόθεση. Γιατί. άν στήν πρα

γματικότητα ή σεξουαλικότητα δέν χωριζόταν ποτέ άπό τίς

άλλες όντιδράσεις, άν ένα άτομο άντιδροϋαε σ' ένα άλλο

κατά τρόπο συνολικό πού άπλώς θά περιλάμ(Jανε καί τή

σεξουαλικότητα σάν ένα άπό τά στοιχεία, τότε είναι άπί

θανο ένας καθαρά φυσικός παράγοντας νά μπορούσε νά εl

ναι άποφdtJιστικός. "Ομωτ γιά τήν &ρα δέν εχουμε τόν

τρόπο νά τό ξέρουμε.

'Ο τερματισμός της τομής πού ύπάρχει μεταξύ τού σέξ

καΙ της προσωπικότητας Φς συνόλου, μέ τήν ενσωμάτωση

τού πρώτου στή δεύτερη, θά μπορούσε έτσι νά εχει σημαν

τικές συνέπειες γιά τόν πολιτισμό. Σήμερα τό ΟΙδιπόδειο

σύμπλεγμα, πού προέρχεται άπό τό καθολικό σχεδόν ταμ

πού της αίμομιξΙας, άπαιτεϊ άπό τό παιδί νά κάνει άπό νω

ρίς διάκριση άνάμεσα στήν «αίσθηματιπή » καΙ τή «σε

ξουαλική » περιοχή. 'Ο πατέρας πιστεύει δτι οί σχέσεις τού

παιδιού μέ τή μητέρα του πρέπει νά έδράζονται αποκλει

στικά στό αίσθηματιεό επίπεδο, όχι καΙ οτό σεξουαλικό.

~Αν τό παιδί θέλει νά κερδίσει καί τόν ~ρωτα της μητέρας

του πρέπει νά ξεχωρΙσει τό σεξουαλικό από τά άλλα αίοθή

ματά του (τή «μεταρσίωση» καί τίς σχέσεις πού δ ένοτι

γματικός σκοπός του; «άναστέλλεται» σθμφωνα μέ τήν

περιγραφή τού Φρόυντ).

Μιά από τίς άμεσες κοινωνικές συνέπειες της διχοτόμη

σης αύτης είναι καΙ τό σύνδρομο τή; διάκρισης άνάμεσα

στίς «καθώς πρέπει» καΙ τΙς άλλες γυναίκες, άρρώστια

πού εχει προσβάλει δλόκληρους πολιτισμούς. Ή διχασμένη

δηλαδή προσωπικότητα προβάλλεται πρός τό. ~ξω πάνω

στήν τάξη « γυναίκες» . έκείνες πού μοιάζουν μέ τή μητέρα

εΖναι «καλές» καί συνεπώτ δέν πρέπει νά νιώσει κανείς

σεξουαλική ελξη πρός αυτές· οί άλλες πού δέν μοιάζουν μέ

τή μητέρα, πού δέν προκαλούν μιά αντίδραση δλου τού εΙ

ναι, είναι σεξουαλικές καί συνεπώτ « κακές ». 'Ολόκληρες

κοινωνικές κατηγορίες, λ. χ. οί πόρνες, πληρώνουν μέ τή

ζωή τους τή διχοτόμηση αυτή, άλλες ίυτοφέοουν σέ διάφο

ρους δαθμούτ. Σημαντικό τμήμα τής γλώσσας μας προορι

σμό έχει νά ύποδαθμάα τΙς γυναίκες ώς τό έπιπεδο δπου
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επιτρέπεται νά fχoυμε γι' αυτές σεξουαλικά αισθήματα.

(<<Γό μυαλό σου εΙναι άνάμεσα στά σκέλια σου »). Σπάνια
τό άτομο μπορεί νά ξεπεράσει όλοχληρωτικά τή σεξουαλική

αύτή σχιζαΡρένεια. Και στόν εύρύτερο χώρο της κουλτού

ρας, δλόκληρες Ιστορικές φάσεις, 11Τδια 11Ιστορία της τέ

χνης καΙ της λογοτεχνίας φέρουν τή σφραγίδα της. "Βτσι δ

ευγενικός ~ρωτας τού Μεσαίωνα, ύμνώντας τίς γυναίκες

μόνο σέ σάρος τής άπό σάρκα καί αΙμα άνθρώπινης ϋπό

στασής τους - χαρακτηρίζοντας τή σεξουαλική πράξη ιί>ς

εξευτελιστική καί Εντελώς άποκομμένη άπό τόν «άληθινό

ερωτα» - έξελLχθηκε aτόν Μαριανισμό, τή λατρεία τής

Παρθένου, στήν τέχνη καί στήν ποίηση.

"Βνα τραγούδι τής περιόδου αύτής φωτίζει τοϋτο τόν

διαχωρισμό:

Δέ δίνω δεκάρα γιά τίς κυρίες αύτές

Πού πρέπέι νά τ'ς ΚOQτάρεις κα' νά τΕς παρακαλείς.
Δώσε μου τήν πρόθυμη 'Αμαρυλλίδα,

Τήν παιχνιδιάρα χωριατοπούλα.

Ή φύση περιφρονεί τήν Τέχνη,

Ή δμορφιά τής κορασιάς εΙναι όλοδική της.

Κι δταν αγκαλιαζόμαστε χα( φιλιόμαστε, ξεφωνίζει

κ 'Εμπρός, πάμε λοιπόν Ι»

Κι δταν κρυ6όμαστε σ' ενα ~σvxo μΕρος,

Ποτέ δέ λέει δχι.

'ο διαχωρισμός τοϋ σέξ άπό τό αίσθημα 6ρίσκεται οτά

ίδια τά θεμέλια τής δυτικής κουλτούρας καί τού δυτιεοϋ

πολιτισμού. ~Αν ή πρώιμη σεξουαλική καταστολή άποτελεί

τόν δασικό μηχανισμό μέ τόν όποϊο δημιουργούνται οι

πνευματικές δομές πάνω στίς δποίες στηρίζεται ή πολιτική,

Ιδεολογική καί οίεονοαιεή δουλεία, ό τερματισμός τού

ταμπού τής αΙμομιξίας, μέ τήν κατάργηση τi1ς οΙκογένειας,

θά μπορούσε νά προκαλέσει δαθιά άποτελέσματα. Ή σε

ξουαλικότητα θά λυτρωνόταν άπό τά δεσμά της καΙ θά

μποροϋσε νά έρωτικοποιήσει δλόκληρη τήν κουλτούρα μας,

άλλάζοντας άκόμα καΙ τόν ίδιο τόν όρισμό της.
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Συνοψίζω τή δεύτερη θέση μου, όπου εδειξα δτι ό
Φρόυντ καΙ ό φεμινισμός άσχολούνται μέ τό ίδιο ύλικό. Ή

δασική θεωρία τού Φρόυντ, ή φύση τής γενετήσιας όρμης

(λίμπιντο) καΙ ή σύγκρουσή της μέ τήν άρχή της πραγματι

κότητας φαϊνεται πολύ περισσότερο λογική όταν τήν εξετά

ζει κανείς σέ συνάρτηση μέ τό κοινωνικό πλαίσιο της οίεο

γένειας, δηλαδή, σέ συνάρτηση μέ τόν πατριαρχικό οίεογε

νειακό πυρήνα. Προσπάθησα νά ϋποδάλω σέ νέα άνάλυση

άπ6 φεμινιστική άποψη τά συστατικά έκείνα τής θεωρίας

τού Φρόυντ πού σχετίζονταν άμεσ6τερα μέ τη σεξουαλικό

τητα καΙ την άπώθησή της μέσα στό σύστημα της οίεογέ

νειας : τό ταμπού της αΙμομιξίας καΙ τά συμπλέγματα τοϋ

ΟΙδίποδας καΙ της Ήλέκτρας πού απορρέουν άπ' αύτό, κα

θώς καΙ τήν κοινή τους άποτυχια, πού όδηγεί σέ κακή σε

ξουαλική λειτουργία fι, σέ ακραίες περιπτώσεις, στά σε

ξουαλικά ξεστρατίσματα. Ύπογράμμισα δτι ή σεξουαλική

αύτή απώθηση, πού τή ζητάμε απ' όλα τά άτομα γιά χάρη

της άκεραιότητας τής οΙκογένειας, ~ξηγεί δχι μόνο τΙς άτο

μικές νευρώσεις άλλά καί πολλές άρρώστιες τού πολιτι

σμού.

Βέδαια, δέν εΙναι δυνατό, μέσα στά πλαίσια τού κεφα

λαίου «ϋτοϋ, νά παρουσιάσουμε κάτι παραπάνω από μιά

σκιαγραφία: ή πλήρης ~κθεση τού φροϋδισμού άπό φεμινι

στική σκοπιά θ' απαιτούσε, μόνη της, εναν όλόκληρο τόμο.

Έδώ απλώς ύποστήριξα δτι ό φροϋδισμός καΙ δ φεμινισμός

έκδηλώθηκαν τήν ίδια έποχή σάν αντίδραση στά ίδια έρε

θίσματα καί δτι ούσιαστικά άποτελοϋνταν άπό τό ίδιο

ύλικό. Έξετάζοντας προσεκτικά τά θεμέλια τού φροϋδι

σμοϋ, έδειξα δτι ήταν έπίσης ή πρώτη ίιλη τού φεμινιομοϋ.

Ή μόνη διαφορά μεταξύ τους είναι δτι δ ριζοσπαστικός

φεμινισμός δέν δέχεται τό κοινωνικό πλαίσιο μέσα στό

δποίο αναπτύσσεται ή άπώθηοη (καί ή νεύρωση πού προ

κύπτει από αύτή). ~Αν έξαφανίσουμε τή (διολογική) οίπο

γένεια, τότε ή υποταγή τής « ήδονή; » στήν «πραγματικό

τητα ", δηλ. ή σεξουαλική άναστολή, χάνει τόν λόγο της

ίιπαρξής της, παύει νά είναι άναγκαία.
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Στά δυό κύρια σημεία τού κεφαλαίου αϋτοϋ : τό πρώτο,

δτι δ φροϋδισμός καί δ φεμινισμός άναπτύχθηεαν μέσα στίς

[διες Ιστορικές συνθήκες, καί τό δεύτερο, δτι δ φροϋδισμός

καΙ δ φεμινισμός βασίζονται στό ϊδιο σύνολο φαινομένων,

θά προσθέσω κι ενα τρίτο: ό φροϋδισμός ύποσκέλισε τόν

φεμι νισμό, γιατΕ φάνηκε πώς ~ταν τό μικρότερο dπό τά δύο

αυτά κακά.

Δείξαμε δτι δ φροϋδισμός έθιξε τό ϊδιο νεύρο μέ τό φεμι

νισμό : κι οΙ δυό τους είναι άντιδράσεις στήν δλοένα καί

πιό περιορισμένη οΙκογενειακή ζωή δλόκληρων αιώνων

στήν δκρα ύποταγή τών γυναικών, καθώς καί στίς άπωθή

σεις τού σέξ καΙ τίς νευρώσεις πού προκαλούσαν. Ό ίδιος δ

Φρόυντ κάποτε θεωρήθηκε σάν μανιακός τού σέξ, επικίν

δυνος γιά τήν κοινωνία - γελοιοποιήθηκε καί περιφρονή

θηκε 000 καί οί μαχόμενες φεμινίστριες. Μόνο ύστερα άπό

πολύν καιρό δ φροϋδισμός έγινε έξίσου Ιερός 000 καί μιά

καθιερωμένη θρησκεία. Πώς έγινε αύτή fι μεταστροφή;

~Ας έξετάσουμε πρώτα τόν κοινωνικό περίγυρο πού μέσα

του άναπτύχθηκαν τόσο ό φεμινισμός δσο καί ό φροϋδι

σμός. Είδαμε δτι οι Ιδέες των πρώτων ριζοσπαστριών φεμι

νιστριών περιείχαν τούς σπόρους τή; έπιεεϊμενη; σεξουα

λικής bτανάστασης. Είδαμε δτι μ' δλο πού οι ίδιες ο{ φεμι

νίστριες σέ πολλές περιπτώσεις δέν καταλάβαιναν καθαρά

πόσο σπουδαία ήταν ή άνακάλυψή τουτ. μ' δλο πού δέν

έπεξεργάστηκαν μιά δλοκληρωμένη καί συνεπή φεμινιστική

κριτική τής κοινωνίας - τό πράγμα δέν εΙναι παράξενο άν

πάρουμε ύπόψη τό πολιτικό κλίμα της εποχής έκείVΗς - ή

βιαιότητα μέ τήν όποία άντέδρασε ή κοινωνία δείχνει δτι οί

εχθροί τους "'ξεραν πολύ καλά γιά ποιό πράγμα επρόκειτο:

ή φαρμακερή άντιφεμινιστική φιλολογία τής εποχής, πού

συχνά ήταν ~ργo άξιοσέβαστων καί έντιμων άτόμων στούς

τομείς τής δραστηριότητάς τους, άποκαλύπτει πόσο μεγάλη

ήταν ή άπειλή τού φεμινισμοϋ γιά τό κατεστημένο. ~Eδειξα

άκόμα, στό προηγούμενο κεφάλαιο, πως ή κίνηση άναδιορ

γανώθηκε μέ αποκλειστικό σκοπό τήν tπιδίωξη τού δι-
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καιώματος της ψήφου καϊ πως έτσι l.tλλαξoδρόμησε άπό

τούς στόχους της καΙ τελικά καταστράφηκε. Μετά τό σδή

οιμο τής φεμινιστιεή; κίνησης καΙ τήν btCtwξY] της φήφου

ήρθε ή εποχή τών « γκαρσόν », μιά εποχή πού μέ τήν ψευ

τοαπελευθερωμένη σεξουαλικότητά της μοιάζει πολύ μέ τή

δική μας. Ή πλατειά γυναικεία εξέγερση πού είχαν προκα

λέσει οι φεμινίστριες δέν ήξερε πιά μέ τϊ νά τά βάλει. Τά

κορ(τσια πού είχαν κόψει τά μαλλιά τους, είχαν κοντύνει

τίς φοϋστο; τους καΙ μJtεί στά πανεπιστήμια δέν είχαν πιά

καμιά πολιτική κατεύθυνση για νά προοανατολϊοουν τήν

άπογοήτευοή τοικ- ποοοπαθοϋσαν νά λυτρωθούν άπό αύ

τήν παίρνοντας μέρος σέ μαραθώνιους χοοοϋ, διασχίζοντας

τό στενό τής ΜάΥχης μέ κολύμ.πι καί τόν Άτλαντικό μέ άε

ροπλάνα. 'Αποτελούσαν μιά καινούργια, ξυπνημένη πιά,

τάξη, πού δμως δέν fjξερε πώς νά χρησιμοποιήσει τή συνει

δητοποϊησή της. Τούς έλεγαν τότε, δπως μας λένε καί

ακόμα σήμερα: «Άποκτήσατε πολιτικά δικαιώματα,

κοντά φουστάνια, καί σεξουαλική ελευθερία. Κερδίσατε

τήν έπανάοτασή σας. Τϊ παραπάνω θέλετε; ». "Ομωτ fι

« επανάσταση» είχε κερδηθεί μέσα στά πλαίσια ένός συ

οτήματφ; όργανωμένου μέ βάση τό πατριαρχικό οικογε

νειακό πυρήνα. Καί όπως δείχνει δ Μαρκουζε στό έργο του

~Eρωτας καί Πολιτισμός, μέσα σέ μιά καταπιεστική δομή

δέν είναι δυνατό νά προκύψει παρά μιά άκόμα πιό περί

πλοκη καταπίεση [« κατασταλτική όπα-μεταρσίωση »}.

Μέσα οέ μιά καταπιεστική κοινωνία ή ατομική ευτυχία καί ή ανά

πτυξη της παραγωγης δρΙσκονται σέ άντίφαοη μέ τήν κοινωνία

(ιν δριστοϋν σάν άξίες πού πρέπει νά πραγματοποιηθουν μέσα

στήν κοινωνία, γίνονται κι αυτές καταπιεστικέ; ... [Ή έννοια τής

κατωτιεστιπή; όπομεταοσιωοητ εΙναι] τό ξεχαλινάρωμα τής σε

ξουαλικότητας μέ τρόπους καί μορφές πού ύποΟαθμίζουν καί εξ

ασθενίζουν τήν έρωτική ενέργεια. Στή διαδικασία αύτή ή σεξουα

λικότητα επεκτείνεται σέ διαοτάσευ; και σχέσεις πού πρίν άπαγο

ρεύονταν. 'Ωστόσο, στή θέση της μετάπλασης των διαστάσεων καΙ

σχέσεων σύμφωνα μέ τήν Άρχή της 'Ηδονή; βλέπουμε νά έκδηλώ

νεται ή άντίθετη τάση : ή Άρχή τή; Πραγματικότητας όπλώνει

τήν κυριαρχία της πάνω στόν Υερωτα. Τήν πιό εύγλωττη άπόδειξη
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τή οίνει ή μεθοδική είσαγωγή τού σΕξ στΙς επιχειρήσεις, στήν πολι

τική, τή διαφήμιση κλπ..

Στήν εποχή αυτή, τή δεκαετία τού 1920, ανάγονται οί

διάφοροι τύποι της 'Αμερικανίδας: « Career Girl »",
« Coed »»**, της γυναίκας επιχειρηματία πού όντροφέρνει.

Ή είεόνα αυτή η)ς ύποτιθέμενης «χειραφετημένης » γυ

ναίκας ξεκίνησε από τό Χόλλυγουντ καΙ διαδόθηκε σ' δλο

τόν κόσμο. Ή απώλεια της ισορροπίας πού προκαλούσε

στίς γυναίκες ή ψευτοαπελευθέρωση αύτή, έδινε στούς

άντιφεμινιοτέ; καινούργια δπλα καί χρησίμευε γιά bnxtC·
ρημα στΙς κοινωνίες πού ~ξακoλoυθoϋσαν νά παραμένουν

άπροσχημάτιστα όργανωμένες πάνω στή δάση της αντρικής

κυριαρχίας καί πού άρνιόνταν νά άπελευθεοώσουν τίς γυ

ναίκες« τους» (<<'Αγαπάμε τίς γυναίκες μας έτσι δπως ε(

ναι: μέ τή θηλυκ6τητά τους »). οι 'Αμερικανοί οτοατιωτε;

τού Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου γύρισαν άπ6 τήν Εϋ

ρώπη διακηρύσσοντας δτι οι γυναίκες εκεί πέρα ήταν

οπουδαϊο; καί iΊξεραν άπόμα πώς νά κάνουν ευτυχισμένο

έναν άντρα. Ή λέξη εύνουχισμός t'iρχισε νά διαδίδεται.

Καί τελικά δ φροϋδισμός πλημμύρισε τίς ΗΠΑ.

Στό μεταξύ, ό [διος δ φροϋδισμός εΙχε ίυτοστεϊ δαθειέ;

έσωτερικές ό.λλαγές. Δινόταν τώρα μεγαλύτερη έμφαση

στήν κλινική πρακτική παρά στήν αρχική ψυχαναλυτική

θεωρία.

Στό τελευταίο κεφάλαιο τού 'Έρως καί Πολιτισμός ό

Μαρκούζε έξετάζει τίς αντιδραστικές συνέπειες αύτη ς της

αλλαγης' δείχνει πώς ή άντιφαοη άνάμεσα στι; Ιδέες τού

Φρόυντ καί στή δυνατότητα όποιασδηποτε θεραπείας δα

σισμένης πάνω σ' αυτές - ή ψυχανάλυση δέν μπορεί νά

πραγματοποιήσει τήν άτομική ευτυχία μέσα σέ μιά εοινω

νια πού ή δομή της δέν μπορεί νά ανεχθεί παρά μόνο αυ

στηρά ελεγχόμενη άτομική ευτυχία - τελικά προκάλεσαν

τήν προσαρμογή της θεωριω; στήν πράξη .

• Career Girl: Γυνοίκ« :ιοί' άκολουθεί επαγγελματική καριέρ.α .
•• Coed: Κοπέλαπσύ ακσλουθfί μικτή εκπαίδευση, δεuτερ06άθμια 1'j
&νώτατη (συντομογραφία τού Coeducarional School).
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ΟΙ πιό αφηρημένες καΙ « μεταφυσικές» έννοιες πού δέν bιιδέχoν

ται κλινική επαλήθευση [... ] ελαχιστοποιήθηκαν καΙ άπορρΙφθη

καν ολότελα. Έπιπλέον, ατή διαδικασΙα αύτή - μερικές άπό τΙς

σημαντικότερες ίδέες του Φρόυντ (σάν τήν Ιδέα γιά τή σχέση άνά

μεσα στό « id » καΙ στό « /:γώ », ή λειτουργία τού άουνεϊδητου καΙ

τό πεδΙο δράσης καΙ ή σημασία τής σεξουαλικότητας) ξαναορ(·

στηκαν μέ τέτοιο τρόπο, πού τό Εκρηκτικό τους περιεχόμενο σχε

δόν έξαφανίστηκε ...ΟΙ ρε6ιζιονιστές μετέτρεψαν τήν έξασθένιση

της θεωρίας του Φρόυντ σέ μιά καινούργια θεωοϊα.

'Βεείνο που χαρακτηρίζει ίσως καλύτερα αυτόν τό νεο

φροϋδιστικό ρεβιζιονισμό είναι δ όρος "προσαρμογή ».

,Αλλά προσαρμογή σέ τί ; Φαίνεται νά εξυπονοείται δτι τό

άτομο πρέπει γ' άπσδεχθεϊ τήν πραγματικότητα μέσα στ/ν

όποία βρίσκεται. 'Όμως τι συμδαϊνει δν πρόκειται γιά μιά

γυναίκα, ένα Νέγρο fj γιά ένα μέλος μιάς άπό τίς πιό δψσ

τυχισμένες τάξεις της κοινωνίας; Τό άτομο αϋτό τότε θά

είναι διπλά δύσμοιρο: είναι {,ποχρεωμένο όχι μόνο νά

φτάσει σέ μιά φυοιολονιεή κατάσταση πού, ακόμα καί γιά

τούς πιό προνομιούχους, δπως δείξαμε, είναι στήν καλύ

τερη περίπτωση δύσκολη καΙ άσταθήτ, αλλά πρέπει ακόμα

καί νά « ποοοαρμοσθε; » στίς Ιδιόμορφες ρατσιστικές fj σε

ξουαλικές διακρίσεις πού περιορίζουν εξ {,παρχής τή δυνα

μικότητά του. Πρέπει νά έγκαταλείψει κάθε προσπάθεια νά

δρίσει καί νά τοποθετήσει τόν εαυτό του. "Ετσι , κατά τόν

Μαρκουζε, ή θεραπευτική διαδικασία καταντά όπλώς

« ένα μάθημα έγκαρτέρησης », έφ' δσον ή διαφορά μεταξύ

{,γείας καί νεύρωσης δέν όφειλεται παρά οτόν « δαθμό καΙ

στην επίδραση τής έγκαρτέρησης ». Πράγματι, δπως ~λεγε

καί δ ίδιος δ Φρόυντ στήν δ.ρρωστή του μέ μιά φράση πού

πολύ συχνά άναφέοεται (Μελέτες πάνω στήν ύστερΙα,

1895), « [θά εδνω πολύ μεγάλη έπιτυχια άν κατορθώσουμε

μέ τή θεραπεία] νά μετατρέψουμε τά ύστερικά βάσανά σου

σέ καθημερινή δυστυχία ».

Και άκρι6ώς αύτό συμβαίνει, όπως μπορούν νά τά δε

δαιώσουν δλοι εκείνοι πού ύπ06λήθηκαν στήν άντίστοιχη

θεραπεία. Ό lΟ.ηδερ, στό εργο του Ψυχή πάνω στόν πάγο

περιγράφει τήν εμπειρία πού μπορεί νά περάσει κάθε

καταπιεζόμενο πρόσωπο:
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ΕΙχα πολ/ές btισχέψεις σ' εναν ψυχίατρο. Τό συμπέρασμά του

ήταν δτι μιοοϋοα τή μητέρα μου. Πώς Ιφτασε στό συμπέρασμα

αυτό, δέν τό εατάλαδα ποτέ μου, γιατί δέν "ξερε τίποτε γιά τή

μητέρα μου καί κάθε φορά πού μέ οωτοϋσε γι' αίrtή τοϋ άπαν

τοϋσα μέ ιΊ.νόητα ψέματα. Έκείνο πού μ' Ικανε ν' ιΊ.γανακτώ μαζί

του ήταν δτι, ενώ μέ δ.κουσε νά κατηγορώ btανειλημμένα τούς

Λευκούς, κάθε φορά Ιστρεφε σκόπιμα τήν εουδέντα στήν οΙκογε

νειαεή μου ζωή, στήν παιδική μου ήλιΧία. Αυτό καθαυτό τό πρά

γμα δεν ήταν ιΊ.ξιοχατάκριχο, δμως παρεμπόδιζε οεόπιμα κάθε

προσπάθειά μου νά ιΊ.νακινήσω τό φυλετικό ζήτημα, καΙ μου

έδωσε νά εαταλάδω καθαρά δτι ή στάση μου άπέναντι aτoύς Λευ

κούς δέν τόν ένδιέφερε : ήταν ένα κουτί τής Πανδώρας πού δεν

είχε καμιά διάθεση νά τ' άνοίξει.

Ό Theodor Reik, πού ίσως είναι τό πρωτότυπο τής εΙκό

νας πού σχηματίζουν γιά τόν Φρόυντ οί άμύητοι, αποτελεί

παράδειγμα της χοντροκεφαλιάς καΙ της άναισθηοία; τών

περισσότερων ψυχαναλυτών γιά τά πραγματικά προ6λή

ματα τών άρρωστων τους. Ξίναι άξιοσημείωτο ότι, ένώ

ύπάρχουν τόσα 6ι6λία γιά τΙς συναισθηματικές διαφορές

άνάμεσα στούς άντρες καί στίς γυναίκες, δ Reik δέν άνακά

λυψε ποτέ τήν αντικειμενική διαφορά πού ύπάρχει στήν

κοινωνική τους θέση. Λογουχάρη, παρατηρεί παρεμπιπτόν

τως διαφορές σάν τΙς άπόλουθη; χωρΙς όμως νά 6γάζει

ποτέ τά σωστά συμπεράσματα:

Τά μικρά χορίτσια συχνά ψιθυρίζουν μεταξύ τους « ΟΙ άντρες κά

νουν» τοϋτο tj τό άλλο. Τά μικρά άγόρια ποτέ δέν μιλανε έτσι γιά

τίς γυναίκες.

Τή γυναίκα τήν άπασχολει πολύ περισσότερο τό γεγονός δτι εΙναι

γυναίκα άπ' δσο άπασχολεί τόν άντρα τό δτι είναι δ.ντρας.

ΟΙ περισσότερες γυναίκες, δταν ζητουν κάποια χάρη άπό fναν άν

τρα, χαμογελούν. Στήν ίδια θέση, οι δ.ντρες σπάνια χαμογΕλουν.

'Ένας δ.ντρας πού συνεννοείται εύχολα μέ τίς γυναικες συχνά δέν

είναι άρκετά ιΊ.νδροπρεπής.

θΟλες σχεδόν οι γυναίκες φοδοϋνται δη δ <Χντρας πού Δγαπούν θά

τίς εγκαταλεΙψει. Σπάνια δμως δρίσκεται fνας lι.ντρας πού νά φο

δάται δτι μιά γυναίκα θά τόν εγκαταλείψει.

Παραθέτουμε στήν τύχη μερικά δείγματα της νεοφροϋδι

κη; συμ"ολη; τού Reikaτήν κατανόηση τού αΙξ:
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Ή πρώτη εντύπωση πού προκαλεί μιά νέα γυναίκα δταν μπαϊνει

οέ μιά αίθουσα γεμάτη κόσμο εΙναι ή εντύπωση ένός κρυμμένου fι

μεταμφιεσμένου οίοθήματο; άνασφάλειας. Φαίνεται πώς ή κατοχή

ενός πέους προστατεύει τούς ι'iντρες άπό αυτή τήν ύπερ60λική αυ

τεπίγνωση.

Οί άντρες δέν νιώθουν τό σύμπαν σάν δικό τους τσιφλίκι καί γι'

αυτό είναι υποχρεωμένοι νά τό έξερευνήσουν. ΟΙ γυναίκες, πού

άποτελοϋν τήν δλυσίδα δλων τών όργανικών δντων, νιώθουν

άνετα μέσα στόν κόσμο καί δέν αΙσθάνονται τήν άνάγκη νά άνα

καλύψουν τά πάντα γι' αυτόν.

Μου φαίνεται πώς ή ψυχαναλυτική έρευνα, μέ τό νά τονίζει τή

φυσική έλαττωματικότητα πού νιώθει τό κορίτσι οτήν περιοχή των

γεννητικών τους Οργάνων, παραμέλησε τήν αισθητική πλευρά του

ζητήματος καί τή σημασία της γιά τήν εξέλιξη τijς γυναικείας στα

σης. 'Υποθέτω πώς τό μικρό κορίτσι πού συγκρίνει τά γεννητικά

του όργανα μ' έκείνα του μικρου αγοριού ορίσκει τά δικά του

ι'iσκημα. "Οχι μόνο τά αϊσθημα τijς αΙδούς, πού EtvaL πιό έντονο

στΙς γυναϊκες, άλλά καί ή άδιάκοπη προσπάθειά τους νά όμορ

φαϊνουν καί νά στολίζουν τό κορμί τους πρέπει νά θεωρηθούν σάν

μετατόπιση καί bτέκταση τijς προσπάθειάς τους νά ύπεραντιοτα

θμίζουν τήν άρχική εντύπωσή τουτ γιά άσκήμια πού τούς προξε

νουν τά γεννητικά τους όργανα.

Πιστεύω πώς ή καθαριότητα έχει διπλή προέλευση: ή πρώτη 6ρί

σκεται στα ταμπού της φυλijς, ή δεύτερη εtναι τελείως διαφορε

τική καί έμφανϊοτηω χιλιάδες χρόνια άργότερα, δταν δηλαδή οί

γυναϊκες άπέκτησαν έπίγνωση της δικής τους μυρουδιάς, καί

ιδιαίτερα τijς δυσάρεστης μυρουδιάς πού άναδίδουν οΙ κολπικές

τους εκκρίσεις.

Νά καί μιά τυπική ψυχαναλυτική ερμηνεία:

Μιά δρρωστη φοΟόταν νά μοϋ δείξει τό οι6λΙο της. "Εκανα τή

σκέψη: ή άρρωστη αυτή, πού στήν προηγούμενη bτίσκεψη εΙχε

δώσει σαφείς ένδείξεις μετατοπιστιεοϋ ερωτα γιά μένα, τώρα

συμπεριφέρεται μέ τρόπο πού λές καί τό οι6λίο εΙναι παιδί πού

απόκτησε μέ μένα. Συμπεριφέρεται σάν γυναίκα πού πρόκειται νά

δείξει τό παιδί της στόν άντρα τη; γιά πρώτη φορά. Φοδάται μή

πως αυτός δέν αγαπήσει τά νεογέννητο.

Θά ~λεγε κανείς πώς είναι παρμένο από συλλογή φροϋδι

κα/ν άστείων.
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'Αντίθετα οι &ρρωστες τού Reik συχνά Μειχναν συγκινη

τική παρατηρητικότητα, άκόμα καΙ έξαίρετη έξυπνάδα.

Διατηρούσαν μεγαλύτερη έπαφή μέ τήν πραγματικότητα

της κατάστασή; τους άπ' δση θά ήταν ποτέ σέ θέση ν' άπο

κτήσει δ ίδιος.

Μιά γυναίκα φαίνεται άνίκανη νά εκφράσει τά Ισχυρά άρνητικά

αισθήματά της καί έξηγεί τήν άνικανότητά της σέ μιά ψυχαναλυ

τική συνεδρία: « Φοδάμαι νά δείξω τά αισθήματα αύτά γιατί άν

τό ~κανα θά ήταν σάν ν' άνοιγα τό κουτί τής Πανδώρας ... Φ06α
μαι πώς +ι επιθετικότητά μου θά τά κατέστρεφε δλα ».

Πρίν νά φύγει, τήν πηρα ώς τό παράθυρο καί τΙς έδειξα τά μαγα

ζιά aτόν δρόμο, τίς φωτεινές επιγραφές του καί τή; είπα : « Τούτο

έδώ δέν είναι ενας γυναικειος κόσμος; » Αύτή όμως δέν έντυπω

σιάστηκε πολύ άπό τό θέαμα καί άπάντησε: "Κατεδείτε aτή

Γουώλ Στρήτ καί θά δείτε πώς είναι ενας άντρικός κόσμος ».

[Μιά άρρωστη παρατηρεί .] ΟΙ άνδρες εΙναι παράξενοι. Δέν μας

επιτρέπουν νά είμαστε άπλως γυναίκες, εννοώ γυναικες μέ δλες

τους τίς αδυναμίες' ώστόσο δέ μας άφήνουν ούτε στιγμή νά ξε

χνάμε δτι δέν είμαστε παρά γυναίκες.

Είναι δυνατό οί γυναίκες αυτές νά ϋποφέοουν τόν ηλί

θιο μισογυνισμό του Reik ; Δέν είναι δυνατό.

"Οταν εΙπα σέ μιά άρρωστη σαραντάρα δτι εΙχε επιθυμήσει νά εί

ναι άγόρι σάν τόν άδελφό της, ΙΙρχισε νά καταριέται καί νά μέ

6ρίζει : "Δέν πάς νά γαμηθείς », ,,"Αιντε στό διάβολο! » καΙ μ'

άλλες τέτοιες ανάρμοστες σέ κυρίες εκφράσεις.

"Ομιω; τήν τελευταία λέξη τήν εΙχε δ γιατρός:

"Οταν ήρθε ή ώρα τη; νά φύγει, έμεινε κάπως περισσότερο άπ'

000 συνήθιζε aτόν προθάλαμο, μπροστά στόν καθρέφτη, φτιά

χνοντας τά μαλλιά της. Τή; είπα χαμογελώντας: «Χαίρω πού

βλέπω αύτό τό κατάλοιπο θηλυεότητω; ».

Νά μερικές άεόμα γυναικείες άντιδράσεις :

Όταν μέ ακούτε πολλή ώρα χωρίς νά λέτε τίποτε, συχνά ι'χω τήν

εντύπωση πώς αυτά πού λ~ω είναι άπλώς γυναικεiες φλυαρίες,
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άνόητετ καί δίχως άξΙα. Είναι σάν νά νομίζετε πώς δέν άξίζει νά

χάνετε τήν ώρα σας μιλώντας μου.

Μιά γυναίκα κριτικάρει τόν ψυχαναλυτή της ; " 'Ακόμα καΙ δ αθ

θορμητισμός σας είναι φτιαχτός ».

Ή 6ρρωστη δμεινε σιωπηλή περισσότερο από τή συνηθισμένη

ώρα καΙ ύστερα εΙΠε ήσυχα: " Διάολε, δέν ξέρω γιατί 6ρίσκομαι

έδώ. Πήγαινε γαμήσου ! »

"Οχι πώς οί γυναίκες αύτές δέν εΙχαν επίγνωση τής κατά

στασής τοικ, άντΙθετα βρίσκονταν στό γραφείο τού Reik
άκριβώς γιατί ε{χαν τήν έπΙγνωση αυτή. Άπλώς δέν 'δπήρχ.ε

άλλος τρόπος νά άντιμετωπισουν τήν απογοήτευσή τουτ,

γιατί ουσιαστικά δέν ύπάρχει κανένας άλλος άπό τήν έπα

νάοταση.

Φτάοαμε aτό τελικό σημείο. την είσαγωγή τού κλινικού

φροϋδισμοϋ γιά Πι συγκράτηση τής πλημμυρίδας τού φεμι

νισμού. Οί κοπέλες τοϋ 1920 καΙ τού 1930 βρέθηκαν κατά

τό μισό μέσα καί κατά τό άλλο μισό ~ξω άπό τόν παραδο

σιακό τους ρόλο. "Εται ούτε ηταν άπομονωμένες καΙ προ

φυλαγμένες οπως πρΙν άπό τόν ~ξω κόσμο, οϋτε έξοπλισμέ

νες γιά νά τόν αντιμετωπίσουν. Τόσο ή προσωπική 000 καί

έπαγγελματική τους ζωή ύπέφεραν άπό τήν κατάσταση

αύτή. Ή άπογοήτευσή του; συχνά bταιρνε μορφή ύστερίας,

πού έπιπλεκόταν άπό τό γεγονός δτι δλόκληρος δ κόσμος

τΙς περιφρονούσε γιά τή μορφή ψευτοελευθερΙας πού πέτυ

χαν. Ή γενική σύγχυση τΙς έστελνε κοπαδιαστά στούς ψυ

χαναλυτές. Άπό πού ~ρθαν δλοι αυτοί οι ψυχαναλυτές;

Τήν έποχή έκείνη στήν Εύρώπη γινόταν πόλεμος καΙ πολλοί

Γερμανοί καί Αυστριακοί διανοούμενοι εΙχαν εγκατασταθεί

στΙς ΗΠΑ γυρεύοντας πελατεία. Βρήκαν έκεί Ιδεωδες Μα

φος: τούς περΙμενε δλδκληρη τάξη άνθρώπων πού έπα

σχαν. ΚαΙ δέν έπρόκειτο γιά λίγες, πλούσιες γυναίκες γεμά

τες πλήξη πού τΙς άπορροφούσε ή νέα θρησκεία. Γιατί ή

Άμερική έπαοχε άπό σ06αρούς σπασμούς όφειλόμενους

στήν προσπάθειά της νά συγκρατήσει μιά σεξουαλική έπα

νάσταση πού ε{χε ήδη ξεπεράσει τό <Ιρχικό της στάδιο.

'Όλοι έπασχαν, γυναίκες κι άντρες. Βγήκαν βιβλία μέ τί-
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τλους σάν τούτον: πως νά ζείτε μέ μιά νευρωτική (γιατί ή

καταπιεζόμενη αϋτή τάξη βρίσκεται μέσα στήν Ιδια τήν

κουζίνα σας, κλαψουρίζοντας, γκρινιάζοντας καί διαμαρ

τυρόμενη). Σέ λίγο άρχισαν νά πηγαίνουν στούς ψυχαναλυ

τές καί άντρες. "Αντρες μέ σοβαρή μόρφωση, υπεύθυνοι πο

λίτες, &χι άπλως ψυχοπαθείς. Άκόμα καί παιδιά. 'Ολόκλη

ροι καινούργιοι τομείς άνοιξαν γιά ν' αντιμετωπίσουν τή

συρροή αύτή: ψυχολογία των παιδιών, κλινική ψυχολογία,

όμαδική θεραπεία, γραφεία παροχή; συμβουλών γιά τό

γάμο, καί δλες οι ποικιλίες πού μπορείτε νά φαντασθείτε,

Και όμως δέν ήταν αρκετές. Όί νέες σχολές πού ιδρύονταν

στά πανεπιστήμια δέν μπορούσαν νά καλύψουν τήν αυξα

νόμενη μέ γοργότερο ρυθμό ζήτηση.

Δέν είναι καθόλου παράξενο δτι οι. νέες αυτές πανεπι

στημιακές σχολές γέμισαν σέ λίγο ιΊπό γυναίκες. Πλήθος

γυναίκες σπούδαζαν ψυχολογία μέ έοευνητιεό πάθος, ελπί

ζοντας νά ορούν κάποια λύση στά ποοδλήματά τους. 'Όμως

οί γυναίκες πού ένδιαφέρθηεαν γιά την ψυχολογία, γιατί

τό αντικείμενό της άφοοοϋσε τήν Ιδια τή ζωή τους, άρχισαν

σέ λίγο νά δγάζουν λόγους στήν κορακίστικη γλώσσα της

γιά τή συζυγική προσαρμογή κα( τήν εύθύνη καί τόν ρόλο

τών συζύγων ανάλογα μέ τό φύλο τους. Τά πανεπιστημιακά

τμήματα ψυχολογίας έστελναν πίσω τΙς φοιτήτριες « προσ

αρμοσμένες » στούς παραδοσιακούς ρόλους τους τι'Ίς συζύ

γου καί της μητέρας. οι γυναίκες πάλι πού επέμειναν νά

σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά έγιναν μέ τή σειρά τους

όργανα τού καταπιεστικού εκπαιδευτικού συστήματος,

χρησιμοποιώντας τή νιόφτιαχτη ψυχολογική «διορατικό

τητά » τους, γιά νά κλείσουν τόν δρόμο σέ μιά καινούργια

γενεά γυναικών καί παιδιών. Ή ψυχολογία έγινε άντιδοα

στική ως τό μεδούλι, μέ τή δυναμικότητά τη ; σάν σοδαροϋ

επιστημονικού κλάδου ύπονομευμένη από τό γεγονός ότι

χρησιμοποιήθηκε γιά τήν tξυπηρέτηση τών κρατούντων.

Καϊ ή ψυχολογία δέν ήταν ή μόνη καινούργια επιστήμη

πού διαφθάρηκε. "Εκπαίδευση, κοινωνική δοήθεια, κοινω

νιολογία, ανθρωπολογία, όλες οί bτιστημες της συμπεριφο

eaS (ιmηχαιοιο\?ισηκέs), έμειναν δλ6κλη{?α χρόνια ψευ-
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τοεπιστήμετ, έπιφοοτισμένετ μέ διπλή αποστολή: τήν κα

τήχηση των γυναιπων μέ τΙς ιδέες πού ήθελε τό κατεστη

μένο, από τή μιά μεριά, και τ/ μελέτη της« άνθρώπινητ ,
συμπεριφορας από τήν άλλη. ΟΙ σχολές άντιδοαστιεήα

οκέψητ πολλαπλασιάστηκαν: fι κοινωνική επιστήμη έγινε

«λειτουργική », μελετώντω; τή δράση των θεσμών μόνο

μέσα στό ϋφιστάμενο πλαίσιο αξιισν, καΙ ποοωθώντατ έτσι

τήν αποδοχή του κατεστημένου.

Δέν είναι παράξενο δτι δλο αϋτό τό συνονθύλευμα παρέ

μεινε « δ τομέας της γυναίκας». Οί &νδρες σέ λίγο κατέφυ

γαν στήν (αποκλειστικά αντρική) «αμιγή» επιστήμη. οι

γυναίκετ. ακόμα μισομορφωμένες, νιωθοντω; άεόμα δέος

άπό τό γεγονότ ότι έγιναν δεκτές στό Ιερό της έπιοτήμητ,

άφέθηκαν νά πασπαλιστούν μέ τά ψευτοεπιστημονικά άπο

μεινάοια. Γιατί οί έπιστήμε; της συμπt'ριφοράς έπρεπε όχι

μόνο νά κατηχήσουν, αλλά καί νά χρησιμεύσουν ώς φρά

γμα γιά νά εμποδιστεί στίς ορδές των άνήσυχων « νέων γυ

ναικών διανοουμένων» ή t'ϊσοδος στήν περιοχή των « ποα

γματικιϊ)ν» επιστημών (φυσιεήτ. μηχανικήτ, 6ιοχημείας

ε.λπ.), έπιοτημών πού σέ μιά τεχνικοκρατούμενη κοινωνία

6ρίσκονταν σέ ολοένα καί μεγαλύτερη καί άμεση σχέση μέ

τον έλεγχ ο της κοινωνίας αιlτης.

Τ6 αποτέλεσμα ήταν καί αυτή '1 εισΟΟος τών γυναικών

στήν ανώτατη παιδεία, μιά από τίς λίγες btltlJXCt'; της πρω
της WRM νά υπονομευθεί. Στά πανεπιστήμια ό αριθμός

τών γυναικών μέσου επιπέδου δλο καί μεγάλωνε, αλλά μέ

δλο καΙ μικρότερα αποτελέσματα: Συχνά ή μόνη διαφορά

ανάμεσα στίς σύγχρονες νοικοκυρές μέ πανεπιστημιακή

μόρφωση καΙ τό παραδοσιακό πρωτότυπό της ήταν τά κο

ριικίστικα πού χοησιμοποιοϋσαν γιά νά περιγράψουν τή

συζυγική τους κόλαση.

,
, ,

Μέ λίγα λόγια, ή φροϋδική θεωρία, άφοϋ ντύθηκε κατάλ

ληλα γιά τή νέα της λειτουργία της «κοινωνιεήτ ποοοαο-
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μογης », χρησιμοποιήθηκε γιά τό σδήσιμο της φεμινιστικής

έπανάοταοητ 'Επουλώνοντας τά τραύματα πού προκάλεσε

ή αποτυχημένη επανάσταση τών γυναικών, πέτυχε νά καλ

μάρει τήν τεράστια κοινωνική άναταραχή καί νά έπαναφέ

ρει τίς γυναίκες στόν παραδοσιακό ρόλο τους μετά τήν

πρώτη επίθεση ενάντια στήν άεαμψια τής πατριαρχικής οΙ

κογένειας. Δίχως τη φροϋδική θεωρία είναι άμφίδολο άν ή

σεξουαλική επανάσταση θά μπορούσε νά μείνει παράλυτη

μεσοστρατίς γιά μισό αίώνα, γιατί τά προ6λήματα πού

άνακίνησε τό πρώτο κύμα τού φεμινισμού παραμένουν

άλυτα ακόμα καί σήμερα. Ό Ντ. Χ. Λώρεντ; καί δ Μπέρναρ

Σώ είναι εξίσου επίκαιροι όσο καί στήν εποχή τοικ : η Σε

ξουαλική Έπανάσταση τού Βίλχελμ Ράιχ θά μπορούσε νά

είχε γραφτεϊ χθές.

Άντίθετα μέ τό φεμινισμό, ό φροϋδισμός διέθετε μιά

δαλδίδα άσφαλεια; πού έκεϊνος δέν είχε - δέν άμφισθήτησε

ποτέ τή δοσμένη πραγματικότητα. Ένω καί οΙ δυό θεωρίες

ήταν ατό 6άθος έπαναοτατιεέτ, δ φροϋδισμός σιγά σιγά

αναθεωρήθηκε γιά νά άνταπωφιθεί στίς πρακτικές ανάγκες

τής κλινικής θεοαπευτιεήτ . εγινε μιά τελείως έφαομοσμένη

επιστήμη, μέ τούς άοποοντυμένοικ τεχνικούς της, καί μέ τό

περιεχόμενό της έεφυλισμένο έτσι πού νά εξυπηρετει ένα

άντιδραστικό σκοπό: τήν κοινωνικοποίηση άντρών καί γυ

ναιπών μέσα σ' ένα τεχνητό σύστημα, δπου οί κοινωνικές

λειτουργίες ϋποτάσσονται σ' ένα σεξουαλικό διαχωρισμό.

Έμεινε δμως αρκετή από τήν αρχική του δύναμη ώστε ντ

χρησιμεύσει σάν δόλωμα γιά τίς γυναίεο; εκείνες πού

προσπαθούσαν νά ξεφύγουν τήν καταπίεση. "Ετσι δ φροϋ

δισμότ.άπό κει πού αρχικά προκαλούσε στό κοινό τήν πιό

μεγάλη δυσπιστία καί απέχθεια,κατέληξε νά κατακτήσει τή

σημερινή του θέση: οί πραγματογνώμονες ψυχαναλυτές

έχ ουν τόν τελευταίο λόγο σέ δλες τίς περιπτώσεις, είτε γιά

δίκες διαζυγίου πρόκειται είτε γιά δίκες κακουργημάτων.

Ό φροϋδισμός κέρδισε έπομένωτ τ6 έδαφφ; πού έχασε ό

φεμινισμός: άναπτύχθηκε σέ βάρος του φεμινισμοϋ, στόν

θφθμό πού εδρασε σάν φραγμός στήν καταλυτική του δύ

ναι-ιη.
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Μόνο πρόσφατα αρχίσαμε νά καταλαδαίνουμε τίς πολλές

γενιές πού εζησαν άποναοκωμένε; . ϋστερα από μισόν

αίώνα οί γυναίκες ξυπνουν. Τόσο ή ψυχολογία 000 καΙ οι

~πιστημες της συμπεριφορας τονίζουν τήν ανάγκη νά γί

νουν γνωστές οι αντικειμενικές κοινωνικές συνθήκες· μόλις

τώρα, όλόκληρες δεκαετίες μετά πού έγινε τό κακό, οί έπι

στημο; α'ότές άντιδροθν στή μακρόχρονη έεπόονευσή τους,

καί ζητούν έναν επιστημονικό εληιχο - αλλά τόν τερματι

σμό τής άφηοημένη; « άντιεειμενιεότητατ » καΙ τήν έπανα

φορά των « αξιολογικών κρίσεων », αϊ πολυάριθμες γυναϊ

κες πού άοχολούνται με τίς έπιστήμες αύτές μποροϋν ν' αρ

χίσουν σύντομα νά χρησιμοποιοϋν τό γεγονός αύτό πρός

όφελός τους. Καί μιά θεραπευτική πού άποδείχτηκε χειρό

τερη κι από άχρηστη μπορεί ίσως ν' άντιεαταοταθεί μέ τό

μόνο δυνατό φάρμακο: τήν πολιτική όργάνωοη.
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Κάτω η παιδική ηλικία

Στή Νεχήμια,
πού θά ιηεί ιiπό τήν παιδική

ήλικία 1fρσraϋ δ θεσμός αιίτός

κn.τneγηθεϊ

Οί γυναϊκες καί τά παιδιά άναφέοονται πάντα μαζί

(<<Τά γυναικόπαιδα πρώτα ! »). 'Όλοι αναγνωρίζουν τούς

ει.δικούς δεσμούς πού υπάρχουν άνάμεσα στΙς γυναίκες καί

τά παιδιά. Ώστόσο έγώ ισχυρίζομαι πώς ή φύση των δε

σμών αυτών δέν είναι lιλλη από τήν καταπίεση πού μοιρά

ζονται. ΚαΙ ακόμα, δτι ή καταπίεση αυτή άλληλοδιωτλέεε

ται καΙ άλληλοενισχύεται μέ τρόπο τόσο περίπλοκο ώστε νά

μας είναι αδύνατο νά μιλήσουμε γιά τήν άπελευθέρωση των

γυναικών δίχως ν' αντιμετωπίζουμε ταυτόχρονα καΙ τήν

απελευθέρωση των παιδιών καί άντϊστροφα. Ή δασική

αιτία της υποδούλωση; τής γυναίκας συνίσταται στό Ότι ό

ρόλος της είναι νά γεννά καί νά ανατρέψει τά παιδιά. Καί

μέ τή σειρά τους τά παιδιά όρίζονται σέ συνάρτηση μέ τόν

ρόλο αύτό, πού τά πλάθει ψυχολογικά· τό τί θά γίνουν

δταν μεγαλώσουν καί τό ποιέτ σχέσεις θά είναι σέ θέση νά

αναπτύξουν, θά είναι καθοριστικά γιά τήν κοινωνία πού θά

οΙκοδομήσουν.

•
• •

Προσπάθησα νά δείξω πώς οΙ ίεραρχίες της εξουσίας

μέσα οιή 6ιολογικη οαογένεια καί οι άϊ'ταραΙτ/τι:;ς Υιό τη
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συντήρησή της σεξουαλικές καταστολές - Ιδιαίτερα έντονο;

μέσα στόν πατριαρχικό οΙκογενειακό πυρήνα - είναι κατα

στροφικές καΙ πολυδάπανες γιο. τόν ψυχισμό τού ατόμου.

Προτού συνεχίσω τήν περιγραφή t01) πώς καί γιατί δη

μιούργησαν μιά λατρεία της παιδική; ήλικίας, θά ήθελα νά

Icξετάσω πώς αναπτύχθηκε αϋτότ δ πατριαρχικός οίεογε

νειακός πυρήνας.

Σ' σλες τίς μέχρι σήμερα κοινωνίες πάντα ίυτήρχε κάποια

μορφή της οιολογικης εοινωνίατ καΙ γι' αυτό υπήρχε πάντα

καΙ καταπίεση των γυναικών καΙ των παιδιών οέ ποικίλ

λοντα θαθμό. Ό WΕνγκελς, ό Ράιχ καΙ ι'ίλλοι προΟάλλουν τίς

πρωτόγονες μητριαρχικές κοινωνίες τού παρελθόντος σάν

παραδείγματα γιο. νά δείξουν πώς ό αύταοχισμότ. ή εκμε

τάλλευση καί ή σεξουαλική καταστολή άπό τους άντρες

γεννήθηκε μαζί με τή μονογαμία. "Ομωτ, τό ν' αναζητάμε

ίδεώόεκ καταστάσεις οτό παρελθόν παραείναι εύκολο. Ή

Σιμόν ντέ Μπωθουάο είναι πιό έντιμη δταν γράφει, στό

εργο της Τό δεύτερο φύλο:

οι λαοί πού απέμειναν κάτω από τήν εξσυσία τής Μητέρας Θεας,

δηλαδή σί λαοϊ πού διατήρησαν τό μητριαρχικό καθεστώς, σταμά

τησαν επίσης καί σ' ένα στάδιο πρωτόγονου πολιτισμού. [... ]. 'Η
ίιποτίμηση των γυναικών [υπό τό πατριαρχικό καθεστώς] άντι

προσωπεύει ένα άναγεαίο στάδιο μέσα στήν ίστορία τι"jς άνθρω

πότητας, γιατϊ τό γόητρό τους 6ασίζεται όχι στή θετική τους αξία

άλλά ωήν αδυναμία τών αντρών. Στή γυναίκα ενσαρκώνονται

δλα τ« ανησυχητικά μυστήρια τή; φύσης: ό άντρας ξεφεύγει από

τήν ε;τι60λή της δταν απελευθερώνεται άπο τή φύση [... ]. "Ετοι ό

θρίαμοος της πατριαρχίας ούτε τυχαίο; ήταν ούτε αποτέλεσμα

6ίαιης έπανασταοητ. 'Από τίς άρχές ακόμη της άνθοωπότητω; τό

6ιολογικό τους προνόμιο επέτρεψε στούς άντρες νά έπιδληθοθν ,
μόνοι αύτοί, σάν το. μόνα κυρίαρχα άτομα. Ποτέ τους οέν παραι

τήθηκαν ωτό τό προνόμιο αυτό' αλλοτρίωσαν εν μέρει τήν όνε

ξάρτητη ι'παρξή τους στή Φύση καί τή Γυναϊκα. όμως αργότερα

τήν πήραν ξανά πίσω ... ». (ΟΙ ύπογραμμίσεις είναι δικές μου 
Σ.Φ.).

Και προσθέτει :

Ίσως δμως, αν η παραγωγική εργασία ;ταρέμενε aτό μέτρο τών
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δυνάμεών της, Τι γυναίκα θά εΙχε πραγματοποιήσει, σέ συνεργα

σία μέ τώ- αντρα, τήν κατάκτηση της φύσης [...] μέσω καί τιί'ιν δυό

<lQOfVlκOJV καί θηλυκών ατόμων [...]. "Επειδή δμως δεν συμμερι

ζόταν τόν τρόπο μέ τόν όποιο δούλευε καί σκεπτόταν αι,τός,

επειδή πα.eέμεινε ιίποδουλωμένη στίς μυστηριώδεις Διαδικασίες

τής φιίαης, δ αντρας δέν τήν αναγνώριζε σάν ενα δν δμοιο μ' αυ

τόν ... (Οί υπογραμμίσεις ε/ναι δικές μου -Σ.Φ.).

"Ετοι στήν αναπαραγωγική 6ιολσγία της γυναίκας όφει

λεται Τι αρχική καί συνεχής καταπίεσή της καί όχι οέ κά

ποια ξαφνική πατριαρχική επανάσταση, πού τήν προέλευσή

της καί δ ίδιος δ Φρόυντ δέν ήταν σέ θέση νά εξηγήσει. Ή

μητριαρχία εΙναι ένα στάδιο στήν πορεία πρός τήν πα

τριαρχία, πρός τήν πληρέστερη αύτοπραγμάτωση του αν

τρα ; άφοϋ λάτρεψε τ/ φύοη στό πρόσωπο των γυναικών,

κυρίαρχησε πάνω σ' αυτήν. VΑν καί είναι αλήθεια πώς η

τύχη των γυναικών χειροτέρεψε σημαντικά κάτω από τό

καθεστώς της πατριαρχίας, ώστόοο Τι ζωή τους δέν ήταν

ποτέ εύκολη· καί δέν είναι δύσκολο ν' αποδείξουμε πώς,

οτό πείσμα κάθε νοσταλγικής έπιθυμιω; Τι μητριαρχία δέν

αποτελούσε λύση γιά τήν πανάρχαιη ύποδούλωση της γυ

ναίκας. Βασικά δέν ήταν παρά ενας διαφορετικός τρόπος

καθορισμού της καταγωγήτ καί τής κληρονομιάς, ενας τοό

πος πού, αν καί παρουσίαζε ίσως περισσότερα πλεονεκτή

ματα γιά τίς γυναίκες,απ' δ,τι ή μεταγενέστερη πατριαρχία,

ωστόσο δέν τούς έδινε καί τήν κοινωνική ισότητα. Τό νά σε

λατρεύουν δέν θά πεί πώς είσαι καί έλεύθεοοο * Γιατί Τι

λατρεία συντελείται ακόμα μέσα στό κεφάλι ένός άλλου,

καί τό κεφάλι αυτό ανήκει στόν άντρα. Έτσι, σ' όλα τά

στάδια καί σ' δλους τούς τύπους πολιτισμού της ίστορίας,

οί γυναίκες ήταν αντικείμενα καταπίεσης εξαιτίας τών διο

λογικών τους λειτουργιών.

Πάντως Τι αναδρομή στό παρελθόν, αν καί δέν μας δίνει

αληθινά πρότυπα, ~ει κάποια αξία,γιατί μας θοηθά νά

κατανοήσουμε τή σχετικότητα τής καταπίεσης; αν καί στά-

• Ή άθλια μοίρα τής θε.ας περιγράφηκε θαυμάσια στ/ν ταινία του Σατ

,1ιάζιτ Ραίυ, Nrl(jt.
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θηκε μιά θεμελιακή ανθρώπινη κατάσταση, iι καταπίεση

αύτή έμφανιστηεε σέ διάφορους 6αθμούς καΙ μέ διάφορες

μορφές.

Ή πατριαρχική οΙκογένεια είναι άπλώς ή πιό πρόσφατη

ωτό μιά σειρά «πρωτόγονων» κοινωνιών, πού δλες τοιη;

χαρακτήριζαν τή γυναίκα σάν ον ένός διαφορετικοϋ είδους

εξαιτίας της μοναδική; Ικανότητά; της νά τεκνοποιεί. Ό

δρος οΙκογένεια (familia) χρησιμοποιήθηκε γιά πρώτη φορά

άπό τούς Ρωμαίους γιά νά δηλώσει μιά κοινωνική μονάδα

πού δ αρχηγός της εξουσίαζε τή γυναίκα, τά παιδιά καί

τούς δούλους. Σύμφωνα μέ τόν ρωμαϊκό νόμο, εΙχε δι

καίωμα ζωής καί θανάτου πάνω σ' Όλα αϋτά τά πρόσωπα'

ή λέξη t'amulus σημαίνει οίεογενειαεότ δοϋλω; καί familia
εΙναι τό σύνολο τών δούλων πού ανήκουν σ' εναν άντρα.

'Όμως, αν καΙ οί Ρωμαίοι εφτιαξαν τόν δρο οίπογένεια, δέν

ήταν οί ποωτοι πού δημιούργησαν τό θεσμό της. Διαθάστε

στην Παλαιά Διαθήκη, λ.χ., τήν περιγραφή της άεολουθίω;

της οίεογένειω; τού 'Ιαεώθ, όταν, ϋστερα από μακρό χωρι

σμό, ταξιδεύει γιά νά συναντήσει τόν δίδυμο άδελφό του

'Ησαύ. Τό μεγάλο πατριαρχικό νοικοκυριό ήταν άπλώς μιά

άπό τίς πολλές παραλλαγές πού ή πατριαρχική οίεογένεια

γνώρισε μέσα στίς διάφορες μορφές πολιτισμοϋ μέχρι σή

μερα.

"Ομωτ, γιά νά δείξουμε δτι ή εκμετάλλευση των παιδιών

εχει σχετικό μόνο χαρακτήρα, αντί νά συγκρίνουμε αυτές

τίς διάφορες μορφές τής πατριαρχικής οιεογένειω; σ' όλό

κληρη τή διαδρομή της Ιστορίας, αρκεί νά εξετάσουμε τήν

εξέλιξη της πιό πρόσφατης μορφης της, τοϋ πατριαρχικού

οlκογενειακοϋ πυρήνα. Γιατί ακόμα καΙ ή δική της σύντομη

Ιστορία, πού ανάγεται χοντρικά στόν 140 αιώνα καί δώθε,

είναι αποκαλυπτική: ή διαμόρφωση των πιό προσφιλών

μας οικογενειακών άξιών ηταν συνάρτηση τών πολιτιστι

κιυν συνθηκών καί τά θεμέλιά της δέν ήταν καθόλου άμετα

κίνητα. "Ας εξετάσουμε τήν εξέλιξη τού οικογενειακού πυ

ρήνα - καί της εννοιας « παιδική ήλικία » πού δημιούργησε

- από τόν Μεσαίωνα ως σήμερα, παίρνοντας σάν θάοη τό
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~ργo τού Φιλίπ Άριές, Τό παιδί καί ή οΙκογενειακή ζωή στό

Παλιό Καθεστώς.

Ό σύγχρονος οίεογενειακότ πυρήνας είναι πρόσφατη εξ

έλιξη. Ό 'Αριές δείχνει δτι ή οικογένεια, δπως τήν ξέρουμε,

δέν 'ίJπήρχε τό Μεσαίωνα καί μόνο άπό τόν 140 αιώνα αρ~

χισε νά διαμορφώνεται βαθμιαία. ~Ως τότε ή « οικογένεια»

ενός ατόμου σήμαινε βασικά τή νόμιμη κληρονομική

γραμμή του, μέ περισσότερη έμφαση στήν εξ αϊματος κατα

γωγή παρά στή συζυγική μονάδα. Κατά τόν νόμο, καί ιδιαί

τερα στήν περίπτωση μεταδιδαση; Ιδιοετησίατ, πού ήταν ή

πρωταρχική λειτουργία του, τά περιουσιακά στοιχεία ανή

καν άπό κοινού στόν άντρα καΙ τή γυναίκα καί περιέρχον

ταν στή συνιδιοκτησία τών κληρονόμων. Μόνο κατά τά

τέλη τού Μεσαίωνα, δταν (ίρχισε νά ενισχύεται ή πατρική

εξουσία μέσα στήν αστική οικογένεια, καταργήθηκε ή συνι

διοκτησία τής περιουσίας από τό συζυγικό ζευγάρι καΙ ή

συνιδιοκτησία τής κληρονομιας άπό δλους τούς γιούς

παραχώρησε τή θέση της στό καθεστώς τής πρωτοτοκίας.

Ό 'Αριές δείχνει μέ ποιό τρόπο ή είκονογραφία άντανακλά

τίς αξίες πού ίσχυαν στή μεσαιωνική κοινωνία : συνήθως
παρίστανε είτε μεμονωμένα πρόσωπα είτε, αντίθετα, πολλά

μαζί πρόσωπα πού γλεντάνε σέ δημόσιους χώρους' οί οι

κογενειακές σκηνές απουσιάζουν, γιατί δέν ύπήρχε «οικο

γενειακή » ζωή. Τήν εποχή εκείνη κανένας δέν αποσυρόταν

στήν ιδιωτική « πρωταρχική όμάδα » του. Ή οικογενειακή

δμάδα απαρτιζόταν άπό πολλά πρόσωπα σέ μόνιμα ρευστή

κατάσταση καί - στά φέουδα τών ευγενών - από πλήθη

υπηρετών, υποτελών, μουσικών, ατόμων άπό κάθε τάξη,

καθώς καί άπό πολλά ζώα, σύμφωνα μέ τήν παλιά παρά

δοση τού πατριαρχικού νοικοκυριού. Καί μ' δλο πού τ6

άτομο μπορούσε ν' άποτοαδηχθεϊ άπό τίς συνF,(είς ποινωνι

κές συναλλαγές στή θρησκευτική iΊ πνευματική η ακαδη

μαϊκή ζωή, πάλι θά θοιοεόταν μέσα σέ μιά κοινότητα στήν

όποία μετείχε.

Ή μεσαιωνική αυτή οικογένεια - ή περηφάνια τής κατα

γωγής στΙς άνώτεοεα τάξεις, στίς κατώτερες τίποτε παρα

πάνω από τό όντοάγυνο πού ζούσε μέσα ατήν κοινότητα -
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εξελίχθηκε 6αθμιαϊα στήν οικογένεια-σπιρτόκουτο πού ξέ

ρουμε. Νά πως περιγράφει δ Άριές τήν αλλαγή αυτή:

Λές καΙ ενας εί'καμπτος πολύμορφος οργανισμός εΙχε διαμελιστεί

καί άντιεατασταθεί από πολλές μικρές κοινωνίες, τίς οικογένειες,

καί άπ ό λίγες μαζικές δμάδες, τίς τάξεις.

Ή τέτοια μεταμόοφωση προκάλεσε 6αθιές πολιτιστικές

άλλαγές, ένώ παράλληλα επηρέασε τήν [δια τήν ιρυχιεή

δομή τού ατόμου. Τώρα άλλαξε ακόμα καί δ ατομικός κύ

κλος της ζωής, λ.χ. έκανε τήν έμφάνισή της ή έννοια της

« έφηδεία; » πού δεν υπήρξε ποτέ στό παρελθόν, Ή σπου

δαιότερη από τίς καινούργιες αυτές έννοω; τών στάδιων

της ζωης ήταν ή έννοια τής παιδικότητας.

1. Ο ΜγθΟΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Τόν ΜεσαΙωνα παιδική ήλικία δέν ϋπήρχε. Ή μεσαιω

νι.κή αντίληψη γιά τά παιδιά ήταν πολύ διαφοοετιεή από τή

δική μας. "Οχι μόνο δέν ήταν « παιδοκεντρική », αλλά κυ

ριολεκτικά δέν εΙχε επίγνωση δτι τά παιδιά μπορούσαν νά

εΙναι διαφορετικά από τούς μεγάλους. Τά μικρά αγόρια καί

κορίτσια της μεσαιωνική; εΙκονογραφίας είναι μικρογρα

φίες ενηλίκων, πού καθρεφτίζουν μιά τελείως διαφορετική

από τή δική μας πραγματικότητα· τά παιδιά τής εποχής

εκείνης ~ταν μικροσκοπικοί ενήλικοι, φορείς του όνόματοτ

καί της τάξης μέσα στήν όποία γεννήθηκαν, προορισμένα

νά υψωθούν σέ μιά σαφώτ καθορισμένη κοινωνική θέση. Τό

παιδί έβλεπε τόν εαυτό του σάν τόν μελλοντικό ένήλυω πού

περνούσε τά στάδια τής μαθητείας του- ήταν ό μελλοντικός

ισχυρός έαυτότ του, πού εΙχε δμως επίγνωση δτι βρισκόταν

στό στάδιο τού « δταν ήμουνα μικρός ». 'Έμπαινε στίς διά

φορες φάσεις τού ρόλου του ώς ενήλικου σχεδόν άμέσωτ.

Τόσο λίγο ξεχώριζαν τά παιδιά από τούς ένήλυωιη; ώστε

δέν ύπήρχε Ιδιαίτερο λεξιλόγιο γιά τήν περιγραφή τους.

Συμμερίζονταν τό λεξιλόγιο της φεουδαρχικής ϋποτέλειω;

μόνο ι':tργότερα, δταν πιά αναγνωρίστηκε ή παιδική ήλικία

σάν ξεχωριστή κατάσταση, τό κοινό αυτό συγκεχυμένο λε-



ΚΑ ΤΩ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚ1Α '"
ξιλόγιο χωρίστηκε στά ουό. Ή σύγχυση εξάλλου δαοιζόταν

στήν πραγματικότητα: τά παιδιά διέφεραν κοινωνικά από

τούς μεγάλους μόνο κατά τήν οίκονομική τους εξάρτηση.

Τά χρησιμοποιούσαν σάν μιά προσωρινή υπηρετική τάξη,

μέ μόνη τή διαφορά ση. α.φαί! ολοι 01.ενήλικοι αρχιζαν τή

ζωή τους από τήν τάξη αυτή. δέν τήν ~αλεπαν σάν ταπεινω

τική. "Όλα τά παιδιά ήταν κυριολεκτικά υπηρέτες' ή παι

δική ήλικία ήταν περίοδος μαθητείας πού επρεπε νά περά

σουν γιά νά γίνουν ενήλικοι. Στή Γαλλία άλλωστε γιά πολύν

καιρό δέν θεωρούνταν ταπεινωτικό τό νά σερβίρουν στό

τραπέζι, γιατί επρόκειτο γιά μιά τέχνη πού τήν άσκοϋσαν

ολοι 01.νέοι της άοιοτωφατϊω; Μέχρι καί στόν εικοστό

ακόμα αιώνα έλεεινολογοϋσαν τήν πατροπαράδοτη αυτή

οικειότητα ανάμεσα στούς υπηρέτες καί τά παιδιά . καθώς
οί τάξεις άπομονώνονταν δλο καί περισσότερο ή μιά από

τήν άλλη, ή επιβίωση τής οίεειότητω; αύτης θεωρούνταν

σημαντική αιτία γιά τή διαφθορά των παιδιών των ανώτε

ρων καί μεσαίων τάξεων.

ΤΙ) παιδί ήταν άπλώς ακόμα ένα μέλος τού μεγάλου πα

τριαρχικαί! νοικοκυριοϋ, καί μάλιστα όχι απαραίτητο γιά

τήν οικογενειακή ζωή. Σ' δλες τίς οίεογένειε; τό παιδί τό

φρόντιζε κάποιο ξένο πρ6σωπο, καί άργότερα (από τά 7
ως τά 14 iΊ 18 χρόνια του) τό έστελναν γιά μαθητεία σ' ένα

άλλο σπίτι. Ή μαθητεία αυτή συνίστατο συνήθως, τουλάχι

στον εν μέρει, σέ οίκιακές δουλειές. Έτσι τό παιδί ποτέ του

δέν ένιωθε μεγάλη εξάρτηση από τούς γονείς του, πού ήταν

υποχρεωμένοι μόνο νά του εξασφαλίσουν ένα ελάχιστο δοιο

άνεσητ. Καί 01.γονείτ μέ τή σειρά τους δέν εΙχαν « ανάγκη »

τών παιδιών τους, δέν έλιωναν από τήν αγωνία γι' αυτά.

Γιατί, εκτός από τή μεγάλη αναλογία της παιδικης θνησιμό

τητας, πού θέθαια δέν ενθάρρυνε κάτι τέτοιο, οί γονείτ άνέ

τρεφαν και προετοίμαζαν γιά τήν ενήλικη ζωή τά παιδιά

ξένων προσώπων. Και καθώς τά νοικοκυριά ήταν πολυάν

θρωπα, γεμάτα από πολλούς πραγματικούς ϋπηρέτο; καθώς

καί από ένα σταθερό αριθμό επισκεπτών, φίλων καί πελα

τών, ή εξάρτηση η ακόμα καί οί επαφές του παιδιού μέ τόν

ένα από τούτ γονείτ του ηταν περιορισμένες, καί αν ϋφι-
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στατο κάποια σχέση μεταξύ τους θά ~πρεπε νά θεωρείται

μάλλον σάν σχέση θείου πρός ανεψιό.

Τή μεταθιδαση της πείρας από μιά γενιά στην άλλη την

~ξασφάλιζε ή καθημερινή συμμετοχή των παιδιών ατή ζωή

των ενήλικων - τά παιδιά ποτέ δέν απομονώνονταν σέ είδι

κούς χώρους, σχολειά. η σέ χωριστές δραστηριότητες. Μιά

καί σκοπός της άνατροφήτ ήταν ή πιό γρήγορη δυνατή

προετοιμασία των παιδιών γιά τή ζωή των ενήλικων, θεω

ρούνταν εντελως λογικό δτι κάθε τέτοιος χωρισμός θά έπι

σράδυνε 1Ί θά παρεμπόδιζε την ανάπτυξή του πρός την

ενηλικιότητα. Τό παιδί εντασσόταν, άπό κάθε άποψη, δσο

τό δυνατό νωρίτερα μέσα ατό κοινωνικό σύνολο. Δεν ύπηρ

χαν Ειδικό παιχνιδάκια, παιχνίδια, ρούχα Τι σχολικές τάξεις

σχεδιασμένα μόνο Υιό παιδιά. Στά παιχνίδια μετείχαν δλες

οί ηλικίες· τά παιδιά έπαιρναν μέρος στΙς γιορτές της κοι

νωνίας των ενήλικων. Τά σχολειά (μόνο γιά τά ειδικευμένα

επαγγέλματα) παρειχαν τή διδασκαλία τους σέ κάθε ένδια

φεοόμενο, άσχετα άπό τήν ηλικία τους: τό σύστημα τής μα

θητείας ήταν εξΙσου άνοιχτό στά παιδιά δπωτ καί στούς

ένηλίκους.

Ή κατάσταση αυτή δ.ρχισε νά άλλάζει αργά, μετά τόν 140
αιώνα, δταν δ.ρχισε νά αναπτύσσεται Τι άστική τάξη καί ή

πειραματική επιστήμη. Ή έννοια της παιδικης ήλικίας

αναπτύχθηκε σάν συμπλήρωμα της σύγχρονης οΙκογένειας.

Δημιουργήθηκε ένα λεξιλόγιο γιά τήν περιγραφή των παι

διών καί της παιδική; fιλικίας (λ.χ. ή γαλλική λέξη b6b6)
κι ένα άλλο λεξιλόγιο ειδικά γιά ν' άεευθύνεσαι στά παι

διά. Ή χρήση της παιδικης γλώσσας εγινε της μόδας τόν

170 αιώνα. ('Από τότε εξελΙχθηκε σέ τέχνη καί τρόπο ζωης.

'Υπάρχουν λογης λογή; σύγχρονα ραφιναρίσματα τής παι

διακίστικης όμιλίας : πολλοί τή χρησιμοποιούν σέ κάθε στι

γμή, ειδικότερα μέ τίς φιλενάδες τους, τίς δποϊες μεταχεLρί

ζονται σάν νά είναι μεγάλα παιδιά). Τά παιδικά παιχνίδια

δέν έμφανιστηκαν παρά μόνο μετά τό 1600, αλλά καί τότε

δέν χρησιμοποιουνταν από τά παιδιά πέρα από τά τρία tι

τέσσερα χρόνια τους. Τά πρώτα παιχνίδια ήταν άπλές άπο

μιμήσεις των αντικειμένων των ενήλικων σέ μικρό μέγεθος.
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Τό ξύλινο αλογάκι αντικατέστησε τό αληθινό άλογο πού τό

παιδί ~ταν πάρα πολύ μικρό γιά νά τό καβαλήσει. "Ομωτ

στά τέλη τοϋ 170υ αίώνα διαδόθηκαν τά φτιαγμένα είδιεά

γιά παιδιά αντικείμενα. 'Από τήν εποχή αυτή χρονολογούν

ται επίσης καί παιχνίδια ειδικά γιά παιδιά. (Στήν πραγμα

τικότητα bτ:ρ6κειτo γιά άπλό διαχωρισμό: μερικά παιχνί

δια, Όπου προηγούμενα έπαιρναν μέρος μαζί παιδιά καί

ένήλικοι, οί τελευταίοι τ' άφησαν στά παιδιά καί ,στίς κα

τώτερες τάξεις, ενώ άλλα παιχνίδια από κει καί πέρα τά

κράτησαν γιά αποκλειστική τους χρήση κι έγιναν τα « παι

χνίδια συναναστοοφών » των ανωτέρων τάξεων).

"Ετσι τόν 170 αιώνα ή έννοια τής παιδικής ήλικίας έγινε

τής μόδας. Ό Άριές δείχνει πώτ; ή είπονογραφια bτίσης

καθρέφτιζε τήν αλλαγή αυτή, πως οί άπειεονϊσευ; τής σχέ

σης μητέοαα-παιδιοϋ, λ.χ. τής Παναγίας μέ τό Βρέφος, iΊ,

κατά τόν 150 καί 160 αιώνα. οι άπειπονίσευ; έσωτεοιπών

καί οίπογενειαπών σεηνών, ακόμα καί τά ατομικά πορ

τοαϊτα μικρων παιδιών μ' όλα τά παράφερνα τής παιδική;

ήλικίας, άρχισαν νά γίνονται δλοένα καί περισσότερες. Ό

Ρουσσώ, ανάμεσα σ' δ.λλους, εκπόνησε μιάν ιδεολογία τής

« παιδική; ήλικίας ». Μιλούσαν πολύ γιά τήν αγνότητα καί

τήν « άθωότητα » των παιδιών. ΟΙ άνθρωποι άρχισαν ν'

άνησυχούν γιατί τά παιδιά έμεναν εκτεθειμένα στήν bτί

δραση τού κακού. Ό « σε6ασμός » γιά τά παιδιά, δπως καί

γιά τίς γυναικες, άγνωστο; πρίν από τό 160 αίώνα, δταν

ακόμα αποτελούσαν μέρος τής ευρύτερης κοινωνίας, έγινε

αναγκαιος τώρα πού άποτελοϋσαν μιά σαφώτ καθορισμένη

καταπιεζόμενη όμάδα. Ή απομόνωση καί ό χωρισμός τους

από τού; μεγάλους εΙχαν αρχίσει. Ή νέα αστική «παιδο

κεντρική» οίεογένεια απαιτούσε μιά διαρκή επί6λε'ψή του .
ή προηγούμενη ανεξαρτησία του εΙχε καταργηθεΙ.

Τή σημασία των άλλαγών αϋτών τή φωτίζει ή Ιστορία

τής παιδικής ένδυμασιαο Τ6 ντύσιμο ήταν ενας τρόπος νά

δείξει κανένας τήν κοινωνική του τάξη καί τόν πλούτο του

- καί είναι ακόμη, ιδιαίτερα γιά τίς γυναικες. Άκόμα καί

σήμερα στήν Ευρώπη κάθε αταίριαστο ντύσιμο προκαλει

κατάπληξη, γιατί εΙναι απρέπεια « νά μήν κρατα κανείς τή
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θέση του» . αλλοτε, δταν τά φορέματα ήταν πανάκρι6α καί

ή μαζική παραγωγή άγνωστη, δ ρόλος αύτότ του ντυοίμα

τος ήταν άεόμα μεγαλύτερος. Καί καθώς τά κοστούμια δεί

χνουν τόσο παραστατικά τίς άνισότητες ανάμεσα στά φύλα

καί στίς τάξεις, τι ίστορία της παιδικης μόδας μας δίνει πο

λύτιμες ενδείξεις Υιό τή ζωή των παιδιών.

Τά ποώτα ειδικά παιδικά κοστούμια έεαναν τήν έμφά

νισή τους ατά τέλη τού 160υ αιώνα, σημαντική χρονολογία

Υιό τή διαμόρφωση της έννοια; της παιδική; ηλικίας. Τό

ντύσιμο των παιδιών elxe Υιό πρότυπό του τό παλιό ντύ

σιμο των ενήλικων, δπιω; συνέθαινε καί μέ τίς κ(n(υτερες

τάξεις πού ντύνονταν μέ τ' άποφόοια της αριστοκρατίας. Ό

αρχαϊσμός αύτός συμ6όλιζε τόν αί,ξανόμενο άποελειομό

των παιδιών καί του προλεταριάτου από τή σύγχρονη δη

μόσια ζωή. Πρίν από τή Γαλλική 'Επανάσταση, δταν, γιά τό

καλύτερο ξεχώρισμα της κατώτερης τάξης, έκαναν τήν έμ

φάνισή τους παντελόνια πού έμοιαζαν μ' εκείνα πού φο

ροϋοαν οί ναυτικοί, δλέπουμε δτι ή συνήθεια αυτή επεκτεί

νεται καί στά αγόρια της ανιύτερης τάξης. Αυτό έχει σημα

σία, γιατί δείχνει καθαρά δτι αυτά τά παιδιά αποτελούσαν

κατώτερη τάξη μέσα στούς ϊόιοιυ; τούς κόλπους της άνώτε

ρης τάξης. Ή διαφοροποίηση αυτή τοϋ ντυσίματος γιά νά

γίνει έντονότεοοτ δ διαχωρισμός καί νά κάνει έμφανέστεοεα

τίς ταξικές διακρίσεις ύπογραμμίζεται από μιά, ανεξήγητη

μέ άλλον τρόπο, συνήθεια τού 17ου καί τού 180υ αίώνα:

αγόρια καί κορίτσια έπρεπε νά φορούν δυό πλατειές κορ

δέλες στερεωμένες aτή ρόμπα τοικ κάτω από τούς δυό

ώμοικ καί πού κρέμονταν πίσω τους. Φαίνεται πώς οι κορ

δέλο; αυτές χρησίμευαν μόνο σάν μιά ένδυματιεή ένδειξη

της παιδικής ήλικίας.

Τό κοστούμι τού αγοριού, ιδιαίτερα, αποκαλύπτει τή

σχέση τού φύλου καί τής παιδικής ήλικίας μέ τήν οικονο

μική τάξη. Γενικά, τά άγόρια περνοϋσον άπό τρία στάδια:

τό αγοράκι δταν άφηνε τίς πάνες ε6αζε κοριτσίστικα

ρούχα, στήν ήλικία των πέντε χρόνων περίπου εβαζε μιά

ρόμπα μέ κάποια στοιχεία τού αντρικού ντυσίματος των εν

ήλικων, λ.χ. κολάρο· καί τέλος, σάν μεγάλο παιδί πιά,
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εοαζε πλήρη στρατιωτική στολή. Τό κοστούμι πού φοοοϋσαν

τά μεγαλύτερα αγόρια τήν εποχή του Λουδοθϊεου 160υ

ήταν ταυτόχρονα αρχαϊκό (κολάρο της Άναγέννησης), τήτ;

κατώτερης τάξης (ναυτικό παντελόνι), καί στρατιωτικού

στύλ (ζακέτα καί κουμπιά). Τό ντύσιμο έγινε μιά από τίς

μορφές της μύησης στήν όντρική ηλικία, καί τά παιδιά

παραεαλοϋσαν. γιά νά μεταχειριστούμε μιά σύγχρονη εκ

φραση, νά δάλουν « μακριά παντελόνια ».

Τά στάδια αυτής τής μύησης στήν όντρική ήλικία πού

καθρεφτίζονται στήν ίστορία τοϋ παιδικού ντυσίματος

άντιστοιχοϋν μέ ακρίοεια οτό ΟΙδιπόδειο σύμπλεγμα, δπως

τό παρουσίασα στό προηγούμενο κεφάλαιο. Τά αγόρια αρ

χίζουν τή ζωή τους μέσα στήν κατώτερη τάξη των γυναι

κών. Ντυμένα σάν κορίτσια, δέν ξεχωρίζουν καθόλου απ'

αυτά. Άγόρια καί κορίτσια στήν περίοδο αυτή της ήλικΙας

τουτ ταυτίζονται μέ τή μητέρα, τό θηλυκό, καί τά δυό παί

ζουν μέ κουκλες. Γύρω στά πέντε τους χρόνια γίνονται

προσπάθειες ν' άποεόψουν τό αγόρι άπό τή μάνα του, νά

τό ενθαρρύνουν ώστε σιγά σιγά, λ.χ. μέ τό όντρικό κολάρο,

νά μιμηθεί τόν πατέρα του. Είναι ή μεταδατιεή περίοδος

τού Οιδιπόδειου συμπλέγματος. Τέλος, τό αγόρι άνταμειθε

τω, γιατί ξέκοψε άπό τή γυναίκα καί μετέφερε τήν ταύτισή

του στόν άντρα, μ' ένα κοστούμι ενήλικου, πού τά στρατιω

τικά σήματά του αποτελούν ύπόοχεση γιά τίς μελλοντικές

πλήρεις εξουσίες τοϋ άοοενοωϋ, πού θά τίς αποκτήσει δταν

γίνει αντρας.

Τϊ γινόταν Όμως μέ τό ντύσιμο των κοριτσιών; 'Εδώ 6ρι

σκόμαστε μπροστά σ' ένα εκπληκτικό γεγονός. Ή παιδική

ήλικία δέν ιoχvε Υιά τίς γυναικες. Τό κοριτσάκι περνούσε

άπό τΙς πάνες στό πλήρες ντύσιμο της tνήλικης γυναίκας.

Δέν πήγαινε στό σχολειό, πού, δπως θά δούμε, ήταν ό θε

σμός πού διαμόρφωσε τήν παιδική ηλικία. Στήν ηλικία τών

εννιά lΊ δέκα ετών φερνόταν κυριολεκτικά σάν « σωστή μι

κρή κυρία»' οί άοχολίει; του δέν διέφεραν από τίς άοχο

λίες τών ενήλικων γυναικών. Μόλις έφτανε στήν έφηθεια,

καί κάποτε άπό τά δέκα η δώδεκα χοόνια του, τό πάν

τρευαν μ' έναν πολύ μεγαλύτερο άντρα.
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Αϋτό δείχνει ότι η ιδέα τής παιδικής ηλικίας εΙχε ταξική

δόση. Τόσο τά κορίτσια δσο καί τά αγόρια της εργαζόμενης

τάξης δέν χρειαζόταν νά ξεχωρίζουν μέ ίδιαίτερα φορέματα

γιατί, δταν θά ενηλικιώνονταν, ό ρόλος τους θά ηταν νά

υπηρετούν τούς δντρες της άνώτεοητ τάξης. Δέν ηταν αν

γεαία Τι μύησή τους στήν ελευθερία. Τά κορίτσια δέν εΙχαν

κανένα λόγσ ν' αλλάξσυν ρουχα, άφοϋ, δταν θά μεγάλωναν,

δέν περίμεναν πιά νά φτάσουν οέ κάτι άλλο: οί ένήλικες

γυναίκες ορίσκονταν σέ ακόμα κατώτερη θέση οέ σύγκριση

μέ τούς άντρες. Τά αγόρια τής εργαζόμενης τάξης, ακόμα

καί μέχρι σήμερα δέν εΙχαν περιορισμούς οτό ντύσιμό τους,

γιατί καί τά ενήλικα πρότυπά τους ήταν έ.πίσης « παιδιά»

σέ σχέση μέ τήν κυθεονώσα τάξη. Άντίθετα, τ' όγόρια της

μεσαίας καί τής όνώτερης τάξης προσωρινά μόνο συμμερί

ζονταν τή θέση των γυναικών καί της εργαζόμενης τάξης'

δαθμιαία υψώνονταν πάνω άπό τίς κατώτερες αυτές τάξεις,

ενώ οί γυναίκες καί τ' αγόρια της εργαζόμενης τάξης έμε

ναν κολλημένα σ' αυτές. Καί ούτε είναι τυχαίο τό γεγονός,

δτι τό γυναικείο ντύσιμο τών άγοοιών καταργήθηκε ακρι

οώς δταν οί φφινίστριες άρχισαν νά κινοϋνται γιά νά θέ

σουν τέρμα στό καταπιεστικό γυναικείο ντύσιμο. Καί τά

δυό στύλ ντυσίματος συνδέονταν ουσιαστικά μέ τήν ταξική

ύποταγή καί τήν κατωτερότητα του ρόλου των γυναικών.

Ό μικρός λόρδος Fauntleroy φόρεσε πρώτα μεσοφόρι. (Ό

ίδιος ό πατέρας μου θυμάται ακόμη τή μέρα πού φόρεσε

μακριά παντελόνια καί, ακόμα καί σήμερα, σέ όρισμένες

ευρωπαϊκές χώρες έφαομόξουν τό σύστημα της μύησης στήν

αντρική ηλικία μέ τό ντύσιμο).

Μπορούμε έπιοη; νά δούμε τήν ταξική δόση της άναδυό

μενης έννοιω; : παιδική iιλικία, στό σύστημα της έεπαίδευ

σης τών παιδιών πού έμφανίστηεε παράλληλα μ' αυτήν. "Αν

ή παιδική ηλικία ήταν ό.ρχικά μιά ό.φηρημένη έννοια, τό

σύγχρονο σχολειό στάθηκε ό θεσμός πού τή μετέτρεψε σέ

πραγματικότητα (στήν κοινωνία μας, οί νέες άντιλήψεις γιά

τόν κύκλο τής ζωης οργανώνονται γύρω άπό θεσμούς, δπως

ή έφηθεϊα, μιά έννοια τού 190υ αιώνα, πού διαμορφώθηκε

γιά νά διευκολύνει τήν εκτέλεση της στρατιωτικής θητειατ).
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Ή εκπαίδευση πού παρειχε τό σύγχρονο σχολειό ήταν ή

πρακτική έφαομογή τής νέας ~νoιας τής παιδικής ήλικίας.

Στήν εκπαίδευση δόθηκε νέος προορισμός: ξαπλώθηκε

πλατιά ώστε νά γίνει τό κανονικό εργαλείο γιά τήν κοινω

νική μύηση, γιά τό πέρασμα άπό τήν παιδική στήν άντρική

ήλικία. ('Εκείνοι πού δέ θά αποκτούσαν ποτέ τήν πραγμα

τική ενηλικιότητα, δηλαδή τά κορίτσιακαί τ' αγόρια της

εργαζόμενης τάξης, γιά όλόκληρους αίώνες δέν πήγαιναν

σχολειό}".

Πραγματικά, αντίθετα από τήν ΙΠικρατούσα άποψη, ή

εξέλιξη τού σύγχρονου σχολειού ελάχιστη σχέση ~ει μέ τήν

πατροπαράδοτη «σχολή» τού Μεσαίωνα, 11μέ τήν καλ

λιέργεια τών ελευθερίων τεχνών 11τών άνθοωπιστιπών

σπουδών της Άναγέννησης. (Πραγματικά, στίς τάξεις των

ουμανιστών της 'Αναγέννησης περιλαμδάνονται καί πολλά

παιδιά μέ πρόωρη πνευματική ανάπτυξη, καθώς καί λόγιες

γυναικες· επέμεναν στήν ανάπτυξη τού ατόμου, όποιαδή

ποτε ΚΙ αν ήταν ή τάξη η τό φύλο του). Κατά τόν 'Αριές, οι

ιστορικοί τής λογοτεχνίας ύπερδάλλουν τή σημασία τής συ

μανιστικής παράδοσης στή δομή τού σχολειού μας. ΟΙ πρα

γματικοί αρχιτέκτονες καί καινστόμοι του ~ταν οι ηθικολό

γοι καί οι παιδαγωγοί τού 170υ αίώνα, οί 'Ιησουίτες, οι

• Κατάλοιπα τών συνηθειών α{,τών i.niIρxouv δκόμα καί σήμερα. Τ' άγό

ρια η,lς εργατικης τάξης τείνουν νά γίνουν έμποροι, τεχνίτες ι'j νά ακολου

θήσουν ανάλογα σύγχρονα επαγγέλματα, καί όχι νά καταπιαστούν μέ

σπουδές πού τίς θεωοουν άχρηστες. Αύτό απέμεινε από τήν επσχή πού τά

παιδιά κατώτερης τάξης ωωλουθοϋσαν άεόμα τό σύστημα τής επαγγελμα

τικης μαθητείας. εν'-ι' τά παιδιά της μεσιιίας τάξης είχαν κιόλας αρχίσει νά

πηγαίνουν οτά σύγχρονα σχολειά. (Δέν είναι τυχατο επίσης τό γεγονός δτι

τόσοι μεγάλοι καλλιτέχνες της Άναγέννησης ήταν παιδιά της κατωτεοητ

τάξης, πού μαθήτεηαν σιά εργαστήρια των« μαέστρων »). Μπορούμε νά

δρούμε έπι6ιώσεις αϋτή ; τής φάσης "τ/ς Ιστορίας στόν σημερινό στρατό,

δπου συγκεντρώνονται τά <':ικραια στοιχεία τής ταξικης κσινωνίας : από τή

μιά μεριά οΙ νέσι πού προέρχονται άπό τήν εργατική τάξη, οί φαντάροι, κι

από τήν άλλη οί δξι!!ιματικοί πού προέρχονται άπό τήν ανώτερη τάξη, σΙ

« West PoinLcrs » (άπόφοιτοι της αμερικανικης Στρατιωτικής Σχολης οτό

West Point) της άριστοκρατίιις - γιατί Τι άριοτοκρατία, δJtως καΙ τό προ·

λεταριάτο, άργησε νά υίοθετήοει τήν οΙκογενειακή δομή καί τή δημόσια

Ι,κπαΙι'ιεΙ''',\ τής "'-,.,τ,κής τάξης.
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Όρατοριανοί καί οί Γιανσενιστές. Αυτοί θεμελίωσαν τόσο

τήν έννοια τής παιδικης ήλικίας δσο καΙ τή θεσμοποίησή

της, μέ τή μορφή της σύγχρονης αντίληψη; γιά τήν εκπαί

δευση. ~Hταν οί πρώτοι πού ύπσστήριξαν τήν αδύναμη καΙ

« αθώα" παιδική ijALxfa' τοποθέτησαν τό παιδί πάνω σ'

ένα βάθρο, δπως ακριβώς εΙχε τοποθετηθεί πάνω σέ βάθρο

καΙ ή γυναίκα. Κήρυξαν τόν χωρισμό των παιδιών άπό τόν

κόσμο τών Ενήλικων. Ή « πειθαρχία» εγινε ή δασική ιδέα

της νεότερης εκπαίδευσης, πολύ σπουδαιότερη άλλωστε

από τήν άπλή μετάδοση γνώσεων ή πληοοφοοιών. Γι' αύ

τούς ή πειθαρχία ήταν δργανο ηθικής καΙ πνευματικής δελ

τιωσητ, πού τό υιοθέτησαν δχι τόσο γιατί θοηθοϋσε αΠΟΤΕ

λεσματικά στήν καθοδήγηση της δμαδικής εργασίας μεγά

λων μαζών, δσο Υιό τήν εσωτερική ηθική καί άσκητιπή της

αξία. Ή ίδια ή καταστολή υίοθετήθηεε έτσι σάν πνευμα

τική αξία.

"Ετσι αποστολή τού σχολειού έγινε ή «ανατροφή τών

παιδιών », πού πραγματοποιόταν χάρη σέ μιά πειθαρχική

« παιδική ψυχολογία », Ό Άριές άναφέρει τούς Κανονι

σμούς γιά τούς Ύπότροφους τού Πόρ-Ρουαγιάλ, πρόδρομο

τών εγχειριδίων γιά τήν κατάρτιση τών δασκάλων ματ:

nρέπει νά έπιτηρούμε αυστηρά τά παιδιά καί ποτέ και πουθενά

νά μήν τ' άφήνουμε μόνα τουτ. είτε αρρωστα είναι είτε καλά οτήν

j"yr(u τους... τι συνεχής αυτή έπιβλεψη πρέπει νά γίνεται ευγενικά

καί ρέ κάποια 1ίπολογισμένη εμπιστοσύνη, έτσι πού νά τά κάνουμε

ν(ί πιστεύουν πώς τ' αγαπούμε καί δη μένουμε κοντά τους μόνο

καΙ μόνο γιά νά χαρούμε τή συντροφιά τους. Αυτό θά τά κάνει νά

άγαποϋν καί Οχι νά φοδοϋνται τήν btί6λεψή τους.

Τό απόσπασμα αύτό, πού γράφτηκε στά 1612, δείχνει

κιόλας τόν προσποιητό τόνο πού χαρακτηρίζει τόν νεότερο

κλάδο της παιδικης ψυχολογίας, καί τήν ιδιαίτερη από

σταση - εκούσια τήν εποχή εκείνη αλλά πού σήμερα έγινε

τελείως άσύνειδη - ανάμεσα στούς ένήλυωυ ; καί οτά παι

διά.

Ή νέα αυτή εκπαίδευση κατάφερε νά χωρίσει αποτελε

σματικά τά παιδιά από τόν κόσμο των ενήλικων γιά όλοένα
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μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. "Ομωτ ό χωρισμός αυτός

των παιδιων άπό τούς tνήλικoυς, καί ή αυστηρή μυητική

διαδικασία πού χρειαζόταν γιά τή μετάδαση στήν ένηλιειό

τητα, έδειχναν μιάν αiJξανόμενη έλλειψη σεθασμοϋ πρός τίς

ίκανότητες του παιδιού καί συστηματική ύποτίμησή τους.

Ή πρόωρη ανάπτυξη, τόσο συνηθισμένη οτό Μεσαίωνα

καί στά χρόνια πού άεολούθησαν, σήμερα έπεσε σχεδόν στό

μηδέν". Στήν εποχή μας, λ.χ., τά κατορθώματα του Μότσαρτ

οάν συνθέτη, δταν ήταν ακόμα παιδί, φαίνονται σχεδόν

άπιστευτα . στήν εποχή του δμως δέν ήταν τόσο ασυνήθι

στα. Πολλά παιδιά τότε bτ:αιζαν καί εγραφαν μουσική 00

6αρά καί επιδίδονταν καΙ σέ πολλές άλλες δραστηριότητες

« ενηλίκων ». Τά σημερινά μας μαθήματα πιάνου δέν μπο

ρουν νά συγκριθούν μ' εκείνες. Στήν πραγματικότητα άπο

τελούν ενδείξεις της καταπίεσης των παιδιών - δπως ακρι

6ώς καί οι πατροπαράδοτες « έπιδόσεκ τών γυναικών »,

λ.χ. τό κέντημα, ήταν επιπόλαιη άπαοχόληση - πού μαρτυ

ρουν άπλώτ; τήν υποταγή τών παιδιών στίς Ιδιοτροπίες των

μεγάλων. ΚαΙ Εχει σημασία τό γεγονός ότι τά «ταλέντα »

αυτά τά καλλιεργούν συχνότερα στά κορίτσια παρά στ'

αγόρια. 'Όταν συμδαίν ει αγόρια νά σπουδάζουν πιάνο τίς

περισσότερες φορές θά είναι εξαιρετικά προικισμένα η

παιδιά γονέων μουσικών.

Ό Άριές όναφέρει τό Ήμερολόγιο γιά τήν παιδική ήλι

κία του Λουδοοίκου J3ov, τού Heroard : πρόκειται γιά λε

πτομερειακή άφήγηοη της ζωης τού διαδόχου στά παιδικά

του χρόνια γραμμένη ωτό τόν γιατρό του, πού άναφέοει δη

ό δελφίνος επαιζε 6ιολί καί όλο τραγουδούσε σέ ήλικία δε

καεφτά μηνών. "Οαωτ ό δελφίνος δέν ήταν καμιά μεγαλο

φυϊα καί αργότερα απέδειξε δτι δέν ήταν πιό έξυπνος άπό

οποιοδήποτε μέσο μέλος της αριστοκρατίας. Καί δέν έπαιζε

μόνο πιάνο. Τό χρονικό της παιδικης ζωης τού Λουδο6ίκου

130υ, πού γεννήθηκε στά 1601- μέ μέση απλώς εξυπνάδα-

• Στό ορUοοαξα έ6ραϊκό περι6άλλον μέσα στό όποίο μεγάλωσα καϊ ΠΟ1'"

όταν τό βλέπεις π"έξω, συχνό φαϊνετ«ι αναχρονιστικό, πολλά μικρό παι

διά αρχΙ~oυν σο6αρές σπουδές πρΙν άπό τά πέντε τους χρόνια, καΙ συν

επωζ τά ταλμουδικά θαύματα είναι κάτι συνηθισμένο.
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μας δείχνει ότι υποτιμάμε τίς δυνατότητες των παιδιών.

"Επαιζε επίσης «μάιγ », τ6 αντίστοιχο του σημερινού

γκόλφ, καθώς καί τένις· μιλούσε' διασκέδαζε ακόμα μέ

παιχνίδια στρατιωτιεή; στρατηγικής. Σέ ήλικία τοιών χρό

νων έμαθε νά διαβάζει καί στά τέσσερά του νά γράφει.

Τεσσάρων καί πέντε χρόνων, ένώ επαιζε ακόμα μέ κοϋ

κλες (1),εριχνε τόξο, έπαιζε χαρτιά καί σκάκι (στά εξι του

χρόνια) μέ μεγάλους καθώς καί πολλά άλλα παιχνίδια γιά

ενήλικους. Κι άπό τότε πού έμαθε νά περπατά, διαρκως

ανακατευόταν μέ τούς μεγάλους οάν ίσος τους οέ όλες τους

τίς ό.σχολίες (δποιεα κι άν ήταν), χορεύοντας, παίζοντας

θέατρο καΙ συμμετέχοντας σέ κάθε είδους διασκέδαση. Σέ

ήλικία έφτά χρόνων ό διάδοχος άρχισε νά φοράει ι':ι.ντρικ'ή

στολή ενήλικου, τοϋ πήραν τΙς κουκλες καί ή εκπαίδευσή

του μέ άρσενικούς δασκάλους δ.ρχισε· άρχισε νά κυνηγά,

νά καβαλάει άλογα, νά κάνει σκοποβολή καί νά παίζει

τζόγο. Άλλά ό Άριές παρατηρεί:

Δέν πρέπει ν' αποδώσουμε ύπεροολική σημασία [στήν ήλικ(α αύτή

των έφτά χρόνων]. Μ' δλο πού δέν έπαιζε, fj δέν έπρεπε πιά νά

παίζει μέ τΙς κούκλες του, ό δελφίνος συνέχισε τήν Ιδια ζωή σπως

καΙ πρίν [... [. Άπλως πρίν ωτο τά έφτά του χρόνια εlχε περισσό

τερες κούκλες, γερμανικά παιχνίδια καί μετά τά έφτά περισσότερο

κυνήγι, Ιππασία, ξιφομαχία καΙ πιθανώς περισσότερο θέατρο- ή

αλλαγή ήταν σχεδόν ανεπαίσθητη aτή μακρά αύτή διαδοχή δια

σκεδάσεων πού τό παιδί μοιραζόταν μέ τούς μεγάλους.

Έκείνο πού γιάμένα φαϊνεται καθαρά στήν περιγραφή

αύτή είναι τοϋτο : πρίν από τήν έμφάνιση τού οίπογενεια

κοϋ πυρήνα καί τής σύγχρονης σχολικής έεπαϊδευσητ, ή

παιδική ήλικία διέφεοε δσο λιγότερο γίνεται από τή ζωή

τών ενήλικων. Τό παιδί μάθαινε άμεσα άπό τούς ενήλικους

τού περίγυρού του καί 'έμπαινε στην κοινωνία τους ευθύς

μόλις τό μποροϋσε. Γύρω στήν ήλικ(α των έφτά χρόνων γι

νόταν κάποια διαφοοοποιηοη ώς πρός τόν κοινωνικό ρόλο

του φύλου - κι αυτό, αν πάρουμε ύπόιρη τήν πατριαρχία

πού επικρατουσε τήν εποχή εκείνη, επρεπε κάποτε νά γίνει

-, ή διάκριση δμως αυτή δέν περιπλεκόταν ακόμα άπό τή



ΚΛΤΩ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

θέση των παιδιών σάν κατώτερης τάξης. Ή διάκριση γινό

ταν άκόμα ανάμεσα σέ άντρες καί γυναικες, όχι άνάμεσα σέ

παιδιά καί Ενήλικους. "Εναν αίώνα αργότερα Τι κατάσταση

αυτή άρχισε ν' αλλάζει, καθώς Τι καταπίεση γυναικών καί

παιδιών διαπλεκόταν δλο καί περισσότερο.

Μέ δυό λόγια, Τι έμφάνιση τού οΙκογενειακού πυρήνα πού

εΙχε επίκεντρό του τό παιδί, έκανε άπαοαϊτητο ένα θεσμό

πού νά μπορεϊ νά διαρθρώσει τήν « παιδική fιλικία » καΙ νά

κρατήσει τά παιδιά δσο γίνεται περισσότερο κάτω άπό τήν

εξάρτηση των γονιών. Τά σχολειά πολλαπλασιάστηκαν,

άντικαθιστώντας τή σπουδή καί τήν πρακτική μαθητεία μέ

μιά θεωρητική μόρφωση, πού προορισμό εΙχε νά « πειθαρ

χήσει » τά παιδιά καΙ όχι νά μεταδώσει σ' αϋτά τή γνώση

σάν αύτοδύνααη άξία. Γι' αυτό καΙ δέν είναι καθόλου

παράξενο δτι Τι σημερινή σχολική εκπαίδευση μάλλον επι

αραδύνει τήν άνάπτυξη του παιδιοϋ παρά τήν επιταχύνει.

'Όταν κρατούμε τά παιδιά μακριά άπό τόν κόσμο τού εν

ήλικου - aτό κάτω κάτω οί ένήλικοι δέν είναι παρά μεγάλα

παιδιά πού έχουν πείρα του κόσμου - καί αν τά συνάγουμε

στήν τεχνητή άναλφγϊα ένό; ένήλικου δασκάλου γιά είκοσι

καί περισσότερα παιδιά, εΙναι δυνατόν τό τελικό αποτέλε

σμα νά μήν είναι εξίσωση τού συνόλου των παιδιών αυτών

σέ ένα μέσο (μέτριο) επίπεδο νοημοσύνης; Καί σάν νά μήν

έφταοε αυτό, μετά τόν 180 αιώνα έπιδλήθηεε ενας αύστη

ρός χωρισμός καί διάκριση ανάλογα μέ τΙς ήλικίες, μέ στε

γανά ανάμεσα στίς «τάξεις ». Τά παιδιά δέν ήταν πιά σέ

θέση νά μαθαίνουν ούτε από τά μεγαλύτερα πιό εμπειρα

παιδιά. ΤΙς περισσότερες ξύπνιες ώρες τους τΙς πεονοϋσαν

περιορισμένα, μέσα σε μιά όμάδα αϋστηοά καθορισμένη :
τούς δμήλικούς τους'" καί ϋστερα τούς έδιναν νά ρουφή

ξουν ενα «πρόγραμμα ». Μιά τόσο αυστηρή διαδάθμιοη

τών σχολικών τάξεων αύξαινε τά στάδια πού ήταν άναγ-

• Ή κατάσταση αυτή φτάνΕι ως τό ακρότατο σημείο της στά σύγχρονα

δημόσια Qχoλεία, δπου παιδιά τελεΙως Ικανά όποχρεώνονται νά περιμέ.

νουν h-av δλόκληρυ χρόνο, γιά νά γραφτσυν στό σχολειό, άπλώς καΙ μόνο

γιατί, μέ δάση μιά αύθαίοετα δρισμένη ήμερομηνία, εΙναι κατά μερικές

μέρες μικρότερα από τή νόμιμη ήλικΙα.
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καία Υιό τή μύηση στήν ενηλικιότητα καί έτσι τό παιδί δυσ

κολευόταν ακόμα πιό πολύ νά ρυθμίσει μόνο του τό θήμα

του. Τά κίνητρα γιά τή μάθηση έγιναν εξωτερικά· ήταν ή

επιδίωξη της έπιδοειμασιατ, πού σκότωνε κάθε πρωτοτυ

πία. Τά παιδιά, πού άλλοτε τά βλέπανε άπλως σάν νεότερα

πρόσωπα - δπως βλέπουμε τώρα ένα σκυλάκι σάν μελλού

μενο σκύλο - έγιναν τώρα μιά κοινωνία αύστηρά χωρισμένη

από εκείνη τών ενήλικων μέ τΙς δικές της εσωτερικές δια

δαθμισευ; πού ενθαρρύνουν τόν συναγωνισμό: «δ πιό

σπουδαϊος τύπος της παρέας », « τό πιό εξυπνο παιδί τοϋ

σχολειού» κτλ. Τά παιδιά ύποχρεώνονταν νά σκέφτονται

μέ δάση τήν Ιεραρχία, πού ύπέοτατη έκφρασή της είναι τό

« 'Όταν θά μεγαλώσω... ». Στό σημείο αυτό τό σχολειό κα

θρέφτιζε τόν εξωτερικό κόσμο πού χωριζόταν δλο καί

περισσότερο έντονα ανάλογα μέ τήν ήλικ(α καί τήν τάξη .

•
• •

Συμπερασματικά: ή ανάπτυξη της σύγχρονης οίεογέ

νειας είχε σάν άποτέλεσμα τή διάσπαση μιάς μεγάλης ένι

αίας κοινωνία; σέ μικρές μονάδες πού Εχουν επ(κεντρο τόν

εαυτό τους. Τώρα, μέσα σ' αυτές τίς όυζυγικές μονάδες τό

παιδί απέκτησε οημασία . γιατί ήταν προϊόν αύτη ς τής μο

νάδας, δ λόγος τής διατήρησής της. ΟΙ γονεϊτ τώρα έπιθυ

μοϋσαν νά κρατήσουν τά παιδιά τους οτό σπίτι δσο τό δυ

νατό περισσότερο, γιά νά τά δέσουν ψυχολογικά, οικονο

μικά καί συναισθηματικά μέ τήν οικογενειακή μονάδα

ώσπου νά γίνουν ωριμα νά δημιουργήσουν μιά καινούργια

οικογενειακή μονάδα. Αυτός είναι ό λόγος γιά τόν όποιο

δημιουργήθηκε ή Παιδική Ήλικία. ('Αργότερα προστέθη

καν σ' αύτή καΙ άλλες προεκτάσεις, δπως ή έφηδεια ή, κατά

τήν αμερικανική δρολογία τού 200ϋ αιώνα, οι «τηναίη

τζερς »,ή ακαδημαϊκή νεολαία καΙ οι «νεαροί ενήλικοι »).
Ή έννοια της παιδικής ηλικίας έξυπονοουσε ότι τά παιδιά

ήταν ένα είδος πού διέφερε από τούς ενήλικους δχι μόνο

κατά τήν ηλικία αλλά καί κατά τή φύση του. Γιά τήν ύπο-
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στήριξη η)ς θεωρίας αυτης άναπτύχτηεε μιά ιδεολογία καί

εύφάνταστεε πραγματείες γράφτηκαν γιά τήν άγνότητα τών

παιδιών καί γιά τό πόσο κοντά στόν Θεό ήταν (<<μικροί
άγγελοι »), μέ αποτέλεσμα νά ~πικρατήσει fι πεποίθηση δτι

τά παιδιά ήταν άσεξουαλικά. Τά σεξουαλικά παιχνίδια

τους άποτελοϋσαν ~κτρoπή - καί όλα αυτά οέ φανερή αντί

θεση μέ τίς συνήθειες τής προηγούμενης περιόδου, τότε πού

τά παιδιά ήταν εύθω; έξαρχης εκτεθειμένα στίς πραγματι

κότητες τής ζωης", Γιατί ή αναγνώριση σεξουαλικότητας

στά παιδιά θά είχε σάν συνέπεια νά επιταχύνει τό πέρασμά

τους οτήν ενηλικιότητα, κι αυτό έποεπε ν' ό.ποφευχθεί μέ

κάθε τρόπο. Σέ λίγο ή δημιουργία είδιεών κοστουμιών

έσπρωξε ως τήν ύπερδολή τίς φυσικές διαφορές πού ξεχώ

ριζαν τά παιδιά από τούς ενήλικους Τι ακόμα κι από άλλα

μεγαλύτερα παιδιά- τά παιδιά έπαψαν νά παίζουν τά ίδια

παιχνίδια μέ τσύς μεγάλους, δέν έπαιρναν πιά μέρος στά

γλέντια τους (καί σήμερα ακόμα κανονικά τά παιδιά δέν

μετέχουν σώ; κοινωνικές συγκεντρώσεις των μεγάλων}.

τούς έδωσαν δμως ιδιαίτερα παιχνίδια καί αντικείμενα

φτιαγμένα ειδικά γι' αυτά (παιχνιδάκια)· τά παραμύθια,

πού άλλοτε ήταν μιά διασκέδαση των κοινωνικών συγκεν

τρώσεων, τώρα περιορίστηκαν στήν ψυχαγώγηση μόνο των

παιδιών, πράγμα πού οτήν εποχή μας οδήγησε σέ μιά Ιδιαί

τερη μορφή τής λογοτεχνίας, τήν παιδική λογοτεχνία. ΟΙ

μεγάλοι μιλούσαν στά παιδιά σέ μιάν ιδιαίτερη γλώσσα καί

ποτέ δέν γίνονταν σοδαρές εουθέντετ μπροστά τους (<<όχι
μπροστά στά παιδιά »}. έπιδλήθηων οι «καλοί τρόποι »

της υποταγή; μέσα στό σπίτι «((τά παιδιά πρέπει νά φαί

νονται μόνο, όχι καί ν' ακούγονται »]. "Ομως τίποτε απ'

αυτά δέν θά πετύχαινε νά κάνει πραγματικά τά παιδιά μιά

καταπιεζόμενη τάξη, άν δέν δημιουργιόταν ενας Ιδιαίτερος

θεσμός γιά τούτον άκρι6ώς τόν σκοπό: τό σύγχρονο σχο

λειό,

* Βλ. Arie>, δ.π., κεφ. V : «Άπό τήν αδιαντροπιά στήν άγνότητα »,

όπου 6ρίσκuυμε μια λεπτομερειακή περιγραφYi αυτής της «πραγματικότη

τας », σϋμφωνα μέ τίς σεξουαλικές έμπειρίες τω) δελφϊνου , σπως τίς αφη

γεϊται το 'Ημερολόγι" το" H"'()ard.
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Ή Ιδεολογία τού σχολειού ήταν ή Ιδεολογία τής παιδικης

ήλικίας. Λειτουργούσε μέ δάση τήν άντίληψη δτι τά παιδιά

χρειάζονται «πειθαρχία », δτι ηταν Ιδιαίτερα πλάσματα

πού ~πρεπε νά τά μεταχειριζόμαστε μέ είδικό τρόπο (παι

δική ψυχολογία, εκπαίδευση κτλ.), πράγμα πού θά γινόταν

ευκολότερα άν τά μαντρώναμε μαζί μέ τούς όμοίους τους ο'

ένα ιδιαίτερο χα/ρο, μέσα σέ δμάδες πού θ' άποτελοϋνταν

ωτό παιδιά δσο τό δυνατόν πιό εοντινήτ ήλικίας. Τό σχο

λειό ήταν δ θεσμός πού οργάνωνε τήν παιδική ήλικία μέ τήν

ουσιαστική απομόνωση τών παιδιών από τούς μεγάλους,

επιοραδύνοντας έτσι τό πέρασμά τους στήν ένηλικιότητα

καί τήν ανάπτυξη όπά μέρους τους ειδικευμένων δεξιοτή

των πού ΒΔ μπορούσαν νά τά κάνουν χρήσιμα στήν κοινω

νία. 'Γό αποτέλεσμα ήταν νά συνεχιστεί ή οικονομική εξάρ

τηση των παιδιών γιά δλο καί μεγαλύτερα χρονικά διαστή

ματα καί νά μή σπάζουν έτσι οι οίκσγενειακοί δεσμοί.

Έχω δείξει ότι ύπάρχει στενός δεσμός άνάμεσα στήν οί

κσγενειακή Ιεραρχία καί τίς κοινωνικές τάξεις. Ό ~Eνγκελς

εΙχε ήδη κάνει τήν παρατήρηση δτι μέσα στήν οίκογένεια δ

πατέρας ήταν ό « άστός » καί ~ σύζυγος καί τά παιδιά τό

προλεταριάτο. Διαπιστώθηκαν δμοιότητες ανάμεσα στά

παιδιά καί δλόκληρη τήν εργαζόμενη τάξη ή άλλες κατα

πιεζόμενες όμάδες, γράφτηκαν καί μελέτες γιά ν' άποδει

χτεϊ δτι έχουν τήν ίδια ψυχολογία. Είδαμε πώς ή εξέλιξη

τού προλεταριακοϋ ντυσίματος παρακολουθοϋσε τήν εξ

έλιξη τοϋ παιδιού, πώς τά παιδιά καί οί « χωριάτες» έπαι

ζαν παιχνίδια πού τά εΙχαν εγκαταλείψει οί ένήλικοι των

ανωτέρων τάξεων' έλεγαν καί γιά τίς δυό αυτές τάξεις δτι

τούς άρεσαν «νά δουλεύουν μέ τά χέρια », σέ αντίθεση μέ

τήν θψηλότεοη διανοητική εργασία τοϋ ενήλικου δ.ρρενα,

γιατί ή άφηρημένη σκέψη ήταν πέρα άπό τίς δυνατότητές

τους. Τούς θεωροϋσαν εύτυχισμένοικ, άνέμελους, καί κα

λοκάγαθους, δτι εΙχαν «μεγαλύτερη έπαφή μέ τή φύοη » .

τούς ύπενθύμιζαν πόσο ευτυχεις ήταν πού δέν είχαν τίς

εγνοιες των ύπεύθυνων ενήλικων, πού ωστόσο κι οι δυό τι;

επιθυμούσαν τόσο πολύ. Οί σχέσεις τους μέ τήν άρχουσα

τάξη καί γιά τούς μέν καί γιά τούς δέ είχαν μιά άπόχοωση
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φόδου, δυσπιστίας καί άνεντιμότητατ, πού κρύσονταν κάτω

από ένα λεπτό επίστρωμα γοητείας.

'Ακόμα πιό στενή είναι iι ομοιότητα τού μύθου τής παι

δικής iιλικίας μέ τό μύθο της θηλυκότητας. Τόσο οι γυναί

κες όσο καί τά παιδιά θεωρούνται ασεξουαλικά κι έτσι

« άγνότερα » από τόν άνδρα. Ή κατώτερη θέση τους κρυ

δόταν κακότεχνα κάτω από ένα προσποιητό «σεθασμό ».

ΟΙ άντρες δέν συζητούσαν σοθαοά θέματα, ούτε καί δλα

στημοϋσαν μπροστά στίς γυναϊκες καί τά παιδιά. Δέν τά

ποόσθαλλαν φανερά, τδεαναν Όμως πίσω από τήν πλάτη

τους. (Οί δλαστήμιεσ κρίνονταν διαφορετικά, ανάλογα μέ

τήν περίπτωση: επιτρέπεται σ' έναν άντρα νά βλαστημάει

τόν κόσμο γιατί έχει τό δικαίωμα νά ορίζει - όμως η ίδια

σρισιά στό στόμα τής γυναίκας, ft ένός ανήλικου, δηλαδή

tνός άνολοκλήρωτου «άντρα» aτόν όποίο ό κόσμος δέν

ανήκει ακόμα, θεωρείται αύθάδιπη καί συνεπώς αποτελεί

απρέπεια άν δχι κάτι χειρότερο). Καί οί γυναίκες καί τά

παιδιά ξιοχώριζαν από τούς &ντρες μέ τό εξεζητημένο καί

άδολο ντύσιμό τους καί εΙχαν εΙδικές ασχολίες (τό νοικοκυ

ριό οί γυναΙκες, τήν κατ' οίκον μελέτη τά παιδιά). Καί οί

δυό θεωρούνταν πνευματικά καθυστερημένοι [« Τϊ περιμέ

νεις από μιά γυναίκα; ». «Είναι πολύ μικρός καί δέν

καταλαβαίνει »]. Τό βάθρο τής λατρείας πάνω στό όποίο

στήθηκαν καί οι δυό δυσκόλευε τήν αναπνοή τους. Κάθε

αλληλεπίδραση μέ τόν έξω κόσμο γινόταν γιά τά παιδιά μιά

ευκαιρία γιά επίδειξη. Μάθαιναν πώς νά χρησιμοποιουν

τήν παιδικότητά τους γιά ν' άποκτήσουν έμμεσα εκείνο πού

ήθελαν (<<Νά το πού θυμώνει πάλι »), δπως ακρισώς οί γυ

ναϊκες έμαθαν νά χρησιμοποιοϋν τή θηλυκότητά τους

«<Πάλι άρχισε τά κλάματα! »). Κάθε εξοδος οτόν κόσμο

των ενήλικων γινόταν μιά'τρομακτική εκστρατεία γιά έπι

δίωση. Τό δείχνει αυτό ή διαφορά ανάμεσα στήν άπρο

οποϊητη συμπεριφορά των παιδιών δταν βρίσκονται συν

αμεταξύ τους καί στήν επιτηδευμένη 11δειλή συμπεριφορά

τους δταν βρίσκονται άνάμεσα στούς μεγάλους - δπως

ακριοως οί γυναίκες, αλλιώτικα φέρονται δταν σρίσκονται

μ6νες τους καί αλλιώτικα δταν σρίσκονται μέ άντρες. Καί
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στίτ; δυό περιπτώσεκ μιά φυσιεή διαφορά διογκώθηκε τε

χνητά χάρη στό ειδικό ντύσιμο, τήν εκπαίδευση, τούς κα

λούς τρόπους, καί τήν ίδιαίτερη απασχόληση, ώοότου ή

ίδια ή τεχνητή αυτή διόγκωση κατάντησε νά φαϊνεται « φυ

σική », ακόμα καί ένστικτώδικη. Τό σύστημα αυτό της εξ·

ώθησης στήν ύπεροολή έεανε εύκολη τήν τυποποίηση: τό

άτομο τελικά φαίνεται σάν ένα ξεχωριστό εΙδος άνθρώπι

νου ζώου, μέ Ιδιαίτερο κώδικα νόμων καί συμπεριφορας

(<<Δέν θά καταλάβω ποτέ τίς γυναίκες!» «Δέν ξέρεις τί

ποτε από τήν ψυχολογία τών παιδιών! »).
Ή σημερινή αργκό καθρεφτΙζει 11''1ζωική αυτή πλευρά

τη; θεώρησης των παιδιών καί τών γυναικών: τά παιδιά

είναι « ποντικάκια », « λαγουδάκια », « γατάκια» . τίς γυ

ναίκες τίς λένε «πουλάκια », «κοτοϋλες », «πάπια; »,

« φοράδες », Παρόμοιο λεξιλόγιο δέν χρησιμοποιείται ποτέ

γιά τούς άντρες παρά μόνο σάν δυσφημιστικός χαρακτηρι

σμός η, γενικότερα, γιά άντρες μιας καταπιεζόμενης τάξης:

μουλάρι, λύκος, σκύλος, γουρούνι. Άλλά ακόμα καί τότε ή

χρήση του είναι σπάνια καί συχνά μέ κάποια σεξουαλική

απόχρωση.

ΕΙναι πολύ ευκολότερο νά καταπολεμήσει κανείς τήν

υποδούλωση τών γυναικών καί τών παιδιών, δταν είναι

απροκάλυπτη,παρά δταν τυλίγεται μέσα σέ χαϊδευτικές εκ

φράσεις σάν τό «γοητευτική », «αξιολάτρευτη ». Ποιό

παιδί είναι σέ θέση ν' άντιμιλήσει σέ κάποια ανόητη θεία

πού χιμάει πάνω του νά τό χαϊδέψει; Ποιά γυναίκα μπορεί

νά επιτρέψει στόν εαυτό της νά στοαθομουτσουνιάσει δταν

ένας περαστικός ξένος παρα6ιάζει τή μοναξιά της ανάλογα

μέ τό κέφι του; Άν στό πείραγμά του «Κούκλα μου, είσαι

θαύμα ! » απαντήσει «Δέ μου χρειάζονται τά κοπλιμέντα

σας », θά της γρυλίσει:« Τί τήν τσίμπησε αυτή τήν

τσούλα; » iΊ κάτι χειρότερο. Πολύ συχνά ό πραγματικός

χαρακτήρας των φαινομενικά φιλικών αυτών παρατηρή

σεων γίνεται ~κδηλoς, αν τό παιδί η ή γυναίκα οέν χαμογε

λάσει δπως θάπρεπε. «Παλιοκαριόλα, δέν εδμαι Εγώ εκει

νος πού θά σέ γαμήσει ... » - « Παλιόπαιδο, αν ήμουν πατέ

ρας σου θα σου τΙς εορεχα στά πισινά, γιά νά μέ θυμάσαι σ'
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δλη σου τή ζωή, .. ». Ή διαιότητα της αντίδρασή ς τους

ΠΡOΚαλεi κατάπληξη. 'Ωστόσο, οι άνθρωποι αυτοί νομί

ζουν πώς ή γυναίκα 1Ί τό παιδί φταίνε, γιατί δέν φέρονται

« φιλικά ». 'Επειδή νιώθουν δυσφορία, γιατί ξέρουν δτι ή

γυναιεα iΊ τό παιδί, Ο Νέγρος Yj δ ~ργάτης γκρινιάζουν,

πρέπει οί καταπιεζόμενες όμάδο; νά δείχνουν πώς ή κατα

πίεσή τους τούς άρέαει - νά χαμογελούν 'ήλίθια, κι {ις ορά

ζουν μέσα τους από τό κακό τους. Γό χαμόγελο του παι

διου ή της γυναίκας δείχνει δτι τό θύμα αποδέχεται τήν

καταπίεσή τους.

'Εγώ ή ίδια χρειάστηκε νά κάνω αγώνα γιά ν' απαλλαγώ

από τό ψεύτικο αυτό χαμόγελο, πού φαινεται σάν νευρικό

τίκ στό πρόσωπο κάθε νεαρης κοπέλας. Καί αυτό σήμαινε

δτι σπάνια χαμογελούσα, γιατί στήν πραγματικότητα λίγους

λόγους είχα γιά αληθινό χαμόγελο. Τ6 «δνειρό » μου νά

δράσω γιά τήν απελευθέρωση των γυναικών ήταν τό μποϋ

κοτάρισμα τού χαμόγελου' μετά τή διακήρυξή του δλες οι

γυναίκες θά έπαυαν άμέσωτ νά χαμογελούν γιά νά ευχαρι

στούν τούς αλλους καί θά χαμογελούσαν μόνο γιά κάτι

πού θά αρεσε στίς ίδιες. Τό ίδιο καί γιά τήν απελευθέρωση

τών παιδιών θά χρειαζόταν νά μπ εϊ τέρμα σέ κάθε χάδι πού

δέν θά τό ήθελε τό ίδιο τό παιδί (φυσικά αυτό εξυπακούει

μιά κοινωνία δπου γενικά αποδοκιμάζονται τά χάδια' σή

μερα συχνά ή μόνη εκδήλωση στοργης πού δέχεται ένα

παιδί είναι μιά τέτοια προσποιητή έκδήλωοη - δμως ίσως

τή 6ρΙσκει καλύτερη από τό τίποτε), Πολλοί άνθρωποι δέν

καταλα6αίνουν ότι ή οικειότητα πού δείχνουν σέ κάποιον

μπορεί νά μήν αποτελεί ευχαρίστηση γι' αυτόν. Τούς περ

νάει ποτέ από τό μυαλό δτι τό πραγματικό πρόσωπο πού

κρύ6εται μέσα σ' αυτό τό παιδί-ζώο ή τό θηλυκό-ζώο μπο

ρεί νά μή θέλει νά τό χαϊδεύουν τή στιγμή εκείνη, tι νά μή τό

χαϊδεύουν αυτοί, ίσως ακόμα καΙ νά τό προσέξουν; Φαν

ταοτεϊτε τί κατάπληξη θά ένιωθε δ ίδιος δνθρωποτ, άν κά

ποιος ξένος τόν πλησίαζε στόν δρόμο μέ τόν ίδιο τρόπο,

χαϊδεύοντάς τον στά μάγουλα, γουργουρίζοντας η μουρ

μουρίζοντας παιδιάστικα λόγια, δίχως νά σεδαστεί τό

επάγγελμά του ή τόν « άντοισμό του ».
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Μέ δυό λόγια, άν μέλη της εργαζόμενης τάξης καί των

μειονοτήτων φέοονται «σάν παιδιά }>, αυτό όφείλεται στό

γεγονός &ΤΙ τά παιδιά δλων τών τάξεων άποτελουν κατώ

τερη τάξη, δπιω; υπήρξαν πάντα καί οί γυναίκες. Ή έμφά

νιοη τού σύγχρονου οικογενειακού πυρήνα, μέ τό συμπλή

ρωμά του, τό παιδί, έκαμε πιό σφιχτό τόν βρόχο γύρω άπό

αύτή την όμάδα πού ήδη ορισκόταν 'όπά οικονομική εξάρ

τηση, έπεπτεϊνοντατ καΙ ι.σχυροποιώντας εκείνο πού άλλοτε

ήταν μιά πρόσκαιρη εξάρτηση, προσφεύγοντας στά συνηθι

σμένα μέσα, τήν άνάπτυξη μιας ειδικης Ιδεολογίας, ένός

ίδιόμοοφου τρόπου ζωής, γλώσσας, ντυσίματος, συμπερι

φορας κτλ. Καί μέ τήν επέκταση καί τήν προώθηση της εξ

άρτησης τών παιδιών μέχρι τήν ύπερ60λή επεκτάθηκε καί ή

εξάρτηση της γυναίκας από τή μητρότητα ως τά έοχατα

δριά της. Ή μοίρα τών παιδιών καί τών γυναικών τώρα

ήταν ή ίδια. Οί καταναγκασμοί πού άσποϋνταν πάνω τοιη;

όλληλοενισχύονταν. Στόν μυστικισμό πού εψαλλε τή δόξα

της γυναίκας τής ζωοδότρας, στό μεγαλείο τής « φυοιπήτ »

γυναικείας δημιουργικότητας, τώρα προστέθηκε κι ~ας

νέος μυστικισμός γύρω από τό μεγαλείο της ίδιας τής παι

δικής 1']λικ(ας καί τή δημιουργικότητα τής ανατροφής τών

παιδιών (<<Μά, αγάπη μου, ύπάρχει τίποτε πιό δημιουρ

γικό άπό τήν άνατροφή ένός παιδιού; »). Σήμερα ξεχά

σαμε εκεϊνο πού μας απόδειξε 1']ίστορία : δτι 1']άνατροφή
ένός παιδιού ισοδυναμεί μέ τήν καθυστέρηση τής άνάπτυ

ξής του. Ό καλύτερος τρόπος ν' άναθοέψειτ ενα παιδί εl

ναι νά κρατηθεις μακριά του.

2. Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ : ΕΞΑΡΣΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ

Είδαμε δτι τό προοδευτικό στένεμα τής οίεογενειαπήτ

ζωης προκάλεσε τήν ακόμα μεγαλύτερη καταπίεση εκείνων

πού εξαρτιόνταν από αυτή, τών γυναικών καί τών παιδιών.

"Όργανα της παταπιεοη; αυτής ήταν οί αλληλένδετοι μύθοι

τής θηλυκότητας καί τής παιδικης ήλικίας. Κατά τή διετω

ριανή εποχή οί μύθοι αϋτοι έφτασαν σέ τέτοιο επικό μεγα-
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λείο πού οι γυναίκες τελικά εξεγέρθηκαν, καί ή εξέγερσή

τους επηρέασε μερικά καί τήν παιδική ήλικία. "Ομω; ή εξ

έγερση καταπνίγηκε προτού καταστρέψει τούς μύθους. Αύ

τοί πέρασαν στήν παρανομία γιά νά ξαναεμφανιστουν μέ

πιό ύπουλη μορφή, πού τήν έκανε άκόμα πιό περίπλοκη ή

καταναλωτική μας κοινωνία. Στήν πραγματικότητα τίποτε

δέν εΙχε άλλάξει. Στό κεφ. 2 περιέγραψα μέ πόση επιτη

δειότητα σαμποταρίστηκε ή χειραφέτηση των γυναιεών .
φυσιεή συνέπεια ήταν νά κανονιστεί μέ τόν ίδιο τρόπο »αί

ή τύχη των παιδιών.

Ή ψευτο-χειραφέτηση των παιδιών ύπηρξε άκρι6ως

δμοια μέ τήν ψευτο-χειραφέτηση των γυναικών .• Αν καί

καταργήθηκαν τά εξωτερικά σημάδια της καταπίεσης - τό

ξεχωριστό καί Μολο ντύσιμο, ή βέργα του δάσκαλου - δέν

ύπάρχει άμφιδολϊα δτι δ μύθος της παιδικης ήλικίας ανθεί

καί πηρε επικές διαστάσεις, σέ στύλ 200υ αίώνα : δλόκλη
ρες θιομηχανίεα έχουν Ιδρυθεί γιά τήν κατασκευή ειδικών

παιχνιδιών, παιδικών τοοφών, «προγευμάτων », παιδικών

οιολίων καί κόμικς, ιδιαίτερα έλκυστικων ζαχαρωτών γιά

τά παιδιά κτλ. Ειδικοί στήν άνάλυση της άγοράς μελετούν

τήν παιδική ψυχολογία γιά νά επινοήσουν προϊόντα πού

συγκινούν τά παιδιά διαφόρων ήλικιών. Ύπάρχει εΙδική

εκδοτική, κινηματογραφική, τηλεοπτική θιομηχανια γι'

αύτά, μέ τή δική της λογοτεχνία, τό δικό της πρόγραμμα, τή

δική της διαφήμιοη, άκόμα καί μέ τίς δικές της επιτροπές

λογοκρισίας πού άποφασίζουν πφιά μορφωτικά προγράμ

ματα είναι κατάλληλα γιά τούς πελάτες τους. 'Υπάρχει

άκόμα μιά ατελείωτη σειρά οιολΙων καί περιοδικών πού

μαθαίνουν στούς άμύητους τή λεπτή τέχνη της φροντίδας

των παιδιών (λ.χ. Τό περιοδικό τών Γονέων τού δόκτορα

Σπόκ) . ύπάρχουν ειδικοί γιά τήν ψυχολογία τού παιδιού,

γιά τίς μεθόδους μόρφωσης τού παιδιού, γιά τήν παιδια

τρική, καί δλους τούς ειδικούς κλάδους γνώσεων πού άνα

πτύχθηκαν τελευταία γιά τή μελέτη τού ιδιόρρυθμου αύτοϋ

ζώου. Ή ϋποχοεωτιεή εκπαίδευση άνθεί καΙ σήμερα έχει

διαδοθεί άρκετά ώστε ν' αποτελέσει ένα αδιαπέραστο δίχτυ

όμαδοποίησηκ [πλύσητ; εγκεφάλου), πού οϋτε καΙ οί πιό
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πλούσιοι δέν μποοοϋν να τό ξεφύγουν ολότελα. Πάνε οί

ήμέρες του Χάκλμπερρυ Φίνν : δσοι κάνουν τόν ψευτοάρ

ρωστο Υιό ν' άποφϋγουν τόν στρατό καί οί άμφισδητιεα

πρέπει νά κοπιάσουν πολύ γιά νά μ.πορέσουν ν' άποκρού

σουν τό λεφούσι των ειδικών πού άοχολοϋνται μέ τή μελέτη

τοικ; τά αναρίθμητα κυβερνητικά προγράμματα, τούς κοι

νωνικούς λειτουργούς πού τούς κυνηγοϋν κατά πόδας.

ΥΑς δούμε από πιό κοντά τή σημερινή μορφή πού παίρνει

ή ιδεολογία της παιδικης ήλικίας : οπτικά, τό παιδί εΙναι

παχουλό, ξανθό καί χαμογελαστό σάν διαφήμιση της Κόν

τακ. "Οπωτ συμδαινει καί μέ τήν εκμετάλλευση τών γυναι

κών σαν καταναλωτικής τάξης, υπάρχουν πολλές θιομηχα

νίες πρόθυμες νά έπωφεληθοϋν από τή φυσική ευπάθεια

των παιδιών (λ.χ. οί παιδικές ασπιρίνες Σαίντ Τζόζεφ στίς

ΗΠΑ). Άλλά ή λέξη-κλειδί γιά τήν κατανόηση του σύγχρο

νου παιδιού περισσότερο κι από τήν υγεία είναι η λέξη ειΊ

τυχία. Μιά φορά μονάχα είμαστε παιδιά. Τά παιδιά πρέπει

νά είναι ή ζωντανή ενσάρκωση (τά κακιωμένα παιδιά,

εκεϊνα πού εύκολα αναστατώνονται ή ταράζονται εμπνέουν

άμέοω ; άποστοοφή, γιατί διαψεύδουν τόν μύθο γιά τήν

παιδική ευτυχία)' καθήκον δλων των γονιών είναι νά δώ

σουν ατά παιδιά τους μιά παιδική ζωή πού ν' αξίζει νά τή

θυμούνται (κούνιες, φουσκωτές πισίνες, παιχνίδια καί παι

χνιδάκια, κάμπινγκ, γιορτές κτλ). Είναι η χρυσή ηλικία πού

θά θυμάται τό παιδί δταν θά μεγαλώσει καί θά γίνει ένα

ρομπότ σάν τόν πατέρα του. Γι' αϋτό, κάθε πατέρας προσ

παθεϊ νά δώσει στό παιδί του καθετί πού στερήθηκε ό ίδιος

σέ μιά περίοδο πού θά επρεπε νά είναι η ευτυχέστερη τής

ζωής του. Ή λατρεία τής παιδικής ηλικίας σάν χρυσης ήλι

κίας είναι τόσο ισχυρή, ώστε η άξία δλων των άλλων περι

όδων της ζωής κρίνεται άπό τό κατά πόσο μοιάζουν μ'

αύτή. στό πλαίσιο μιας εθνικής θρησκείας τής νιότης· οί

« μεγάλοι» γελοιοποιούνται μέ τόν ζηλόφθονο τρόπο πού

δικαιολογούνται γιά τήν ηλικία τους (<<Βέβαια, εχω δυό

φορές τά χρόνια σου, αγάπη μου, αλλά... »). Γενικά, έπι

κρατεϊ ή αντίληψη δτι ή πρόοδος πού σημειώθηκε όφειλεται

στό γεγονόr; δτι. τουλάχιστο στήν εποχή μας, τά παιδιά
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απαλλάχτηκαν από τό αποκρουστικό ξεθέωμά τους στά ερ

γοστάσια καί από τίς αλλες παραδοσιακές μορφές έεμετάλ

λευσής τους ατό παρελθόν. Μερικοί μάλιστα αναστενάζουν

ζηλόφθονα γιατί δίνεται ύπερΌολική προσοχή στά παιδιά,

Ότι τά χαλάμε μέ τά ύπερΌολικά χάδια. «<'Όταν εΙχα τήν

ήλικία σου ... », ή φράση αύτή είναι τό αντίστοιχο της άλλης

φράσης, «Ζοϋμε σ' έναν κόσμο φτιαγμένο γιά τίς γυναϊ

κες... »).
"Ενα από τά μεγαλύτερα δχυρά του μύθου αϋτοϋ γιά τήν

ευτυχία τών παιδιών είναι δ συνεχής α1'Jστηρός χωρισμός

τους άπό τήν υπόλοιπη κοινωνία· ή διόγκωση μ~ρι ύπερ

60λης των Ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους τά έκανε 
δπως επιδιωκόταν - σχεδόν μιά διαφορετική ράτσα. Γά

πάρκα μας παρέχουν τήν τέλεια εικόνα της κοινωνίας μας

καί τού χωρισμού της κατά ήλικίες : είδιεοι, παιδικοί κήποι

γιά τά «ντελικάτα μή - μου - ώττου », τίς μητέρες καί τά

μικρά παιδιά (σπάνια δλέπει κανείς κανέναν άλλον σ' αύ

τούς, λές καί τό μέρος είναι ταμπού), ένα ό.θλητικό γήπεδο

ή μιά πισίνα γιά τά μεγαλύτερα παιδιά, σκιερά ύψωματά

κια γιά νεαρά ζευγάρια καί τούς φοιτητές, ένα χωριστό

τμήμα μέ πάγκους γιά τούς ήλικιωμένους. Αύτό; δ χωρι

σμός των ήλικιών συνεχίζεται σήμερα σ' Όλη τή διάρκεια

της ζωης του ατόμου. Ή έπαφή τών ανθρώπων μέ τά παι

διά, δταν οί Ιδιοι θά έχουν ξεπεράσει τήν παιδική τους ήλι

κία, περιορίζεται στό ελάχιστο. 'Αλλά ακόμα καί στή διάρ

κεια της ίδιας τή; παιδιπή; ήλικίας ύπάρχουν αυστηροί

διαχωρισμοί, έτσι πού ένα μεγαλύτερο παιδί θά βρεθει σέ

δύσκολη θέση, άν τό δοϋν μαζί μ' ένα μεγαλύτερο απ' αυτό

(Στρίδε ! Πήγαινε νά παίξεις μέ τά παιδιά της ήλικίας

σου Ι). Σ' όλόκληρη τή σχολική ζωή του, πού είναι αρκετά

μεγάλη σήμερα, τό παιδί ζει μαζί μέ άλλα παιδιά πού έχουν

διαφορά ήλικίας μόνο ένα η δυό χρόνια. Τά ίδια τά σχολειά

καθρεφτίζουν δλο καί πιό πολύ τίς ακαμπτες αυτές διαθα

θμίσεις, πού χαρακτηρίζονται από ένα πολύπλοκο σύστημα

προαγωγών από τάξη σέ τάξη. Τελευταία παοατηροϋνται

συχνά χωριστά τμήματα ακόμα καί στά νηπιαγωγεία ή

στούτ; παιδικούς κήπους.
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"Βτοι. δταν ένα παιδί μεγαλώνει καί φτάνει στήν tΊλικ(α

άναπαραγωγήτ δέν έχει καμιά επικοινωνία μέ τούς ένήλι

κους - εκτός άπό τόν στενό κύκλο aτόν όποίο ανήκει - καί

άσφαλως ούτε καί μέ τά παιδιά. Έξαιτίας της λατρείας της

παιδικής ηλικίας, μόλις πού θυμάται τή δική του παιδική

ηλικία, καί συχνά τήν άπσδιώχνει δλότελα από τη μνήμη

του. Ήδη, τότε πού ήταν παιδί, μπορεί νά προσπάθησε νά

διαπλάσει τόν εαυτό του σύμφωνα μέ τό μύθο, πιστεύοντας

πώς δλα τά άλλα παιδιά ήταν πιό ευτυχισμένα άπ". αυτό.

,Αργότερα, ώς «τηναίητζερ », μπορει να εγκατέλειψε τόν

εαυτό του σ' ένα εΙδος απελπισμένη; εϋθυμιατ, προσπα

θώντω; νά « διασκεδάσει" μέ κάθε θυσία - ενώ στήν πρα·

γματικότητα ή έφηδεία είναι μιά φριχτή περίοδος τής ζωης

- σύμφωνα μέ τήν αντίληψη « Μιά φορά μόνο είναι κανεΙς

νέος» ΓΟμως ή αληθινή νιότη δέν έχει επίγνωση της ήλι

κίας - «Είναι σπατάλη νά δίνει κανεΙς νιάτα στούς νέους»

- καί χαρακτηρίζεται από τόν αυθορμητισμό της, από τήν

ελλειψη αυτης ακρι6ως της αύτοεπίγνωοητ. Τό ν' άποθη

σαυρίζει κανείς ευτυχία μέ τόν τρόπο αυτό, γιά νά τή θυμό

ται δταν δέ θά τήν έχει πιά, είναι μιά Ιδέα πού μόνο τά

γηρατειά μποροϋν νά τή συλλάδουν}. Μέσα σ' αυτή τήν έλ

λειψη έπαφή; μέ τήν πραγματικότητα της παιδικης ήλικίας

ό νεαρός έφηδω; είναι ωριμος νά περιΟάλει τά παιδιά μέ

τόν συναισθηματισμό πού δ ίδιος περιφρονοϋσε όταν ήταν

παιδί. Κι έτσι ή κατάσταση έξελίσσεται μέσα σ' ένα φαϋλο

κύκλο: οί νεαροί ένήλικοι όνειρεύονται ν' αποκτήσουν

παιδιά οτήν απελπισμένη προσπάθειά τους νά γεμίσουν τό

κενό πού προκαλεί ό τεχνητός χωρισμός τους από τούς

νέους. Καί μόνο αργότερα, δταν θά πνίγονται από τά προ

6λήματα πού δημιουργεί ή έγκυμοσύνη, ή περιποίηση των

6ρεφων, τό σχολειό, ή ευνοιοκρατία καΙ τά τσακώματα, θά

ύποχρεωθοϋν νά δουν πάλι, μόνο γιά λίγο, δτι καί τά παι

διά είναι τό ίδιο ανθρώπινα πλάσματα δπως δλοι μας.

Γι' αϋτό άς μιλήσουμε γιά τήν παιδική ήλικία δπως είναι

στην πραγματικότητα καί δχι οπως φαίνεται στο μυαλό των

ενήλικων. Είναι φανερό δτι ή τόσο πλατιά διάδοση τοϋ μύ

θου γιά τήν ευτυχία της παιδικης ήλικίας όφεϊλεται aτό δτι
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Ικανοποιεί τίς άνάγκες δχι τών παιδιών, αλλά των μεγάλων.

Μέσα σ' ένα πολιτισμό αλλοτριωμένων άνθοώπων ή πίστη

στό δτι ολοι οί &νθρωποι έχουν μιά τουλάχιστον καλή περί

οδο οτή ζωή τους, ό.παλλαγμένη από έγνοιες καί αγγαρειες,

δύσκολα ξεριζώνεται. Καί είναι φανερό πώς δέν μπορείτε

νά περιμένετε πώς ή εποχή αυτή θά είναι τά γερατειά. Πρέ

πει λοιπόν νά τήν tχετε ήδη περάσει. Αυτό εξηγει τή συναι

σθηματική ομίχλη πού τυλίγει κάθε συζήτηση γιά τήν παι

δική ήλικία καί τά παιδιά. Ό καθένας μας θά ήθελε νά δει

σ' αυτά τήν πραγματοποίηση τού δικού του εσωτερικού

ονείρου.

•
• •

"Ετσι ό χωρισμός των παιδιών άπό τόν κόσμο των ένήλι

κων έξακολουθει άκόμα νά λειτουργεί μ' όλη του τή δύναμη

γιά νά Ενισχύσει τήν εκμετάλλευσή τους σάν τάξης. Σέ τί

συνίσταται ή εκμετάλλευση αύτή στήν εποχή μας;

Οίκονομική καί φυσική έξάρτηση. Ό πολιτισμός μας

περισσότερο όξύνει τή φυσική ανισότητα τών παιδιών μέ

τούς μεγάλους - δέν τά άποζημιώνει γιά τή μεγαλύτερη

άδυναμία τους καί τό μικρότερο ανάστημά τοικ : τά παιδιά

εξακολουθούν νά εΙναι «άνήλικα» κατά τό νόμο, δίχως

άστικά δικαιώματα, άποτελοϋν Ιδιοκτησία ένός ζεύγους

γονέων πού τούς έπι6λήθηκε αϋθαίοετα (άεόμα καί όταν

εχουν « καλούς» γονεις, δέν πρέπει νά ξεχνάμε δτι 'όπάρ

χουν τόσοι τουλάχιστον «κακοί» άνθρωποι 000 καΙ « κα

λοί » καί είναι πολύ πιθανόν δτι οί κακοί θ' άποετήσουν

περισσότερα παιδιά). Ό άριθμός τών παιδιών πού κακο

ποιούνται καί δολοφονοϋνται κάθε χρόνο δείχνει πώς τά

άπλίί)ς δυστυχισμένα παιδιά είναι τυχερά. Ή μοίρα τους θά

μπορούσε νά είναι χειρότερη. Μόνο πρόσφατα οί γιατροί

εκριναν δη πρέπει ν' άναφέοουν αυτές τίς περιπτώσεις κα

εομετοχειρισητ . τόσο πολύ τά παιδιά 6ρίσκσνταν στό έλεος

τών γονιών τους. "Ομωτ τά όοφανά παιδιά εΙχαν ακόμα

χειeότεeη μοίeα (onroS axeLO(,J5οί άνύπαντρεs γυναiκεs, 01.
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γυναίκες πού δέν έχουν τήν προστασία κάποιου άντρα 6ρί

σκονται σέ ακόμα χειρότερη θέση παρά οί παντρεμένες). Γι'

αυτά δέν ύπάρχει άλλο καταφύγιο παρά τό όοφανοτοοφεϊο,

ενα σκουπιδότοπο Υιό τούς άνεπιθύμητοικ.

'Όμως fι καταπίεση των παιδιών εχει τΙς ρίζες της προ

παντό; στήν οικονομική εξάρτηση. "Οποιω; εχει δεϊ ενα

παιδί νά καλοπιάνει τή μητέρα του γιά νά τij~ΠOσπάσει

μιά δεκάρα, ξέρει πόσο ντρέπεται Υιό τήν οΙκονομική αυτή

εξάρτηση. (Τά παιδιά άγαποϋν περισσότερο τούς συγγενείς

πού αντί δώρου τούς δίνουν χρήματα. Άλλά προσοχή, δί

νετε τά χρήματα άπευθε{ας στό παιδί !). Μπορεϊ νά μήν ΠΕ

θαίνει όπά τήν πείνα (ούτε καΙ θά πέθαινε αν τά παιδιά

είχαν τήν άπαοχόληοή τοικ . τά νευράκια πού γυαλίζουν

παπούτσια, ζητιανεύουν η κάνουν διάφορες μικροαπάτες,

καί τά λευκά παιδιά της εργαζόμενης τάξης πού πουλάν

έφημεοιδε; εΙναι άντικείμενο φθόνου τών παιδιών της γει

τονιάτ), ώστόσο γιά τήν έπιδιωοή του εχει ανάγκη από

προστασία, καί δέν είναι καθόλου εirχάριστo νά ζει σέ τέ

τοια κατάσταση. Ή "'περοολική αυτή εξάρτηση δέν άξίζει

τό ξεροκόμματο πού εξασφαλίζει.

Στήν περιοχή αύτή σρίσκουμε έναν από τούς άξονες του

σημερινού μύθου- μάς λένε ότι ή περιφρούρηση της παιδι

κής ήλικίας αποτελεί μεγάλη πρόοδο - κι άμέοωτ μάς έρ

χονται στό νου οι περιγραφές τού Ντίκενς γιά τά φτωχά

λιπόσαρκα παιδιά πού ό.γκομαχσϋν μέσα στ' άνθοαεωου

χεϊα. Ώστόσο δείξαμε πρωτύτερα, στή σύντομη εξιστόρηση

της παιδικης ήλικίας στό κεφάλαιο αύτό, δτι στΙς αρχές τή;

6ιομηχανικης εποχής τά παιδιά τής άνώτεοητ καΙ της με

σαίας τάξης δέν δούλευαν, άλλά σρίσκονταν δολεμένα σέ

κάποιο πληκτικό οίκοτροφείο μελετώντας 'Όμηρο εαί λατι

νική γραμματική. Είναι 6έσαια αλήθεια πώς τά παιδιά της

κατώτερης τάξης δέν ήταν σέ καλύτερη θέση από τούς πα

τεράδες τους, άφοϋ μοιράζονται τά ανθρώπινα 6άσανα οτά

όποια επρεπε νά ϋποδληθοϋν όλα τά μέλη της τάξης τους.

"Ετσι, την εποχή των κηφήνων τύπου 'Έμμα Μπα/αρύ καΙ

λόρδου Fauntleroy, ύπηρχαν καί γυναίεε; πού έφθειραν τή

ζωή τους καΙ τά πλεμόνια τους μέσα στά πρώτα ύφαντουρ-
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γικά εργοστάσια καΙ παιδιά πού άλήτευαν καί ζητιάνευαν.

Αυτές οι διαφορές στόν τρόπο ζωής τών παιδιών τών δια

φόρων τάξεων διατηρήθηκαν ως τήν εποχή πού οί γυναίκες

απόκτησαν δικαίωμα φήφου καί διατηρούνται ακόμα καί

σήμερα. Τά παιδιά ήταν ή αναπαραγωγική κινητή περιου

σία τη; μεσαίας τάξης καί ϋφϊσταντο μιά ψυχική καταπίεση

χειρότερη από τή δική μας. Τό ίδιο συνέ6αινε καί μέ τίς

γυναίκες. Αυτές δμωτ, σέ αντιστάθμισμα, είχαν τουλάχι

στον οίκονομιεή προστασία. Τά παιδιά τής κατώτερης τά

ξης ήταν αντικείμενο έκμετάλλευσητ; όχι γιατί ήταν παιδιά,

άλλά, γενικότερα, γιατί ανήκαν σέ μιά εκμεταλλευόμενη

τάξη. Ό μύθος της παιδικής ήλικίας εθεωρείτο απαράδεκτη

πολυτέλεια γι' αυτά. Κι εδώ πάλι έχουμε μιά απόδειξη τού

πόσο αiJθαίρετoς ήταν δ μύθος γιά τήν παιδική ήλικία, μύ

θος πού δημιουργήθηκε κατά παραγγελία γιά τΙς ανάγκες

της μεσοαστικής οΙκογενειακης όργάνωσης.

Ναί, θά πείτε, δμως θά ήταν άσφαλώς καλύτερα καί γιά

τά παιδιά τής εργαζόμενης τάξης αν μπορούσαν κι αυτά νά

ζήσουν κάτω από τήν προστασία τού μύθου αυτού. Τουλά

χιστο θά γλίτωναν τή ζωή τους. Γιά νά χαραμίσουν τήν

πνευματική τους ζωή σέ κάποια σχολική αίθουσα iΊ γρα

φεϊο ; Τό ερώτημα αυτό αποτελεί καθαρό ρητορικό σχήμα,

δπως θά ήταν λ.χ. τό νά αναρωτιέται κανείς αν τά 6άσανα

των Νέγρων της Άμερικης είναι πραγματικά, γιατί αν βρι

σκόντουσαν σέ μιά άλλη χώρα θά περνούσαν γιά πλούσιοι.

Τά βάσανα είναι 6άσανα. Στήν προκείμενη περίπτωση ποέ

πει νά σκεφτόμαστε πιό πλατιά, λ.χ., πρώτα-πρώτα γιατί οι

γονείς τους εΙναι κι αυτοί αντικείμενο έκμετάλ/ευσης· καί

εξάλλου τί κάνουν έκει κάτω, μέσα στό όρυχείο; 'Εκείνο

γιά τό όποίο θά έπρεπε νά διαμαρτυρηθούμε είναι όχι δτι

έκμεταλλεύονται τά παιδιά σάν νά ήταν iνήλικoι, άλλά

γιατί είναι δυνατό νά εκμεταλλεύονται τούς hιήλικoυς.

Πρέπει ν' αρχίσουμε νά έπιδιώκσυμε όχι νά άπαλ/άξουμε

τά παιδιά, γιά λίγα χρόνια, άπό τή φρίκη της ζωης των εν

ήλικων, άλλά νά εξαφανίσουμε τήν ίδια τή φρίκη. Σέ μιά

κοινωνία άπαλλαγμένη από τήν εκμετάλλευση, τά παιδιά

θά μπορούσαν νά είναι σάν τούς Ενήλικους καί οί hιήλικoι
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σάν τά παιδιά, δίχως εκμετάλλευση των μεν ή των δέ. Ή

προνομιούχα σκλα6ιά (προστασία) πού ύφιστανται γυναί

κες καί παιδιά δέν είναι ελευθερία. Γιατί δάση κάθε έλευ

θερίας είναι τό δικαίωμα νά ρυθμίζει κανείς τή ζωή του

δπιω; θέλει δ ίδιος, καί ή εξάρτηση είναι tι πηγή της κάθε

άνιοότητστ.

Σεξουαλική καταστολή. Ό Φρόυντ περιγράφει τίς πρω.

τες εύχαριστήσεις τού παιδιού: τήν ίεανοποίηοη τού 6ρέ

φους στό 6υζί τής μάνας του, κάτι πού δ άνθρωπος θ' άπο

ζητήσει σ' δλη του τή ζωή· δείχνει πως τό παιδί, χάρη στήν

προστασία των ενήλικων, είναι πιό ελεύθερο από τήν

«αρχή της πραγματικότητας» καί μπορει νά παίζει (δράση

πού γίνεται μόνο από ε1Jχαρίστηση καί όχι γιά τήν έπίτευξη

κάποιου ωωποϋ}. πως, από σεξουαλική άποψη τό παιδί

παρουσιάζει πολύμορφη διαστροφή, πού μόνο αργότερα θά

κατευθύνεται καί θά καταστέλλεται, έτσι πού νά τό κάνει

τό παιδί Ικανό νά νιώθει μόνο τήν ηδονή τού ενήλικου δταν

κάνει τή γενετική πράξη.

Ό Φρόυντ εδειξε ακόμα δτι οί πρωτες αιτίες των νευρώ

σεων των ενηλίκων διαμορφώνονται από τόν ίδιο τόν μηχα

νισμό της παιδικής ήλικίας. "Αν καί τό συνηθισμένο παιδί

μπορει νά εχει την ίκανότητα γιά την καθαρή ηδονή, αυτό

δέν σημαίνει δτι μπορεϊ κιόλας νά δοθεί ολοκληρωτικά σ'

αυτή. Σωστότερο θά ήταν νά πούμε δτι, άν καί από τή φύοη

του εχει κλίση πρός τήν ήδονή, χάνει τήν κλίση αυτή στό

μέτρο πού εντάσσεται στήν κοινωνία (όπου ή κλίση αυτή

καταστέλλεται). Κι αυτό άρχίζει άπά τή στιγμή πού γεννιέ

ται.

Ή ((όρχ'ή της πραγματικότητας» δέν ισχύει μόνο γιά

τού; ένήλιεοικ. Εισάγεται καί aτή ζωή του παιδιού σχεδόν

άμέσως, στή δική του μικρή κλίμακα. Κι δσο ϋφισταται ή

((αρχή της πραγματικότητας », ή Ιδέα ν' απαλλάξουμε τό

παιδί από τά δυσάρεστά της είναι μιά απάτη. Στήν καλύ

τερη περίπτωση, ή διαδικασία της καταστολή; θά άναδλη

θεί γιά αργότερα. Τίς περισσότερεςδμως φορές ή καταστολή

αρχίζει μόλις τό παιδί γίνει ίκανό γι' αυτή, καί εφαρμόζε

ται σ' Όλα τά επίπεδα. Δέν ύπάρχει κάποια ευλογημένη
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περίοδος, δπου ή πραγματικότητα εξαφανίζεται. Γιατί,

στήν πράξη ή καταστολή γιά τό παιδί άρχίζει μόλις γεννη

θεί - τό μπιμπερό σέ καθορισμένες &ρες αποτελεί απλώς

μιά ακραία μορφή της. Πρίν άκόμα συμπληρώσει τό παιδί

τούς 18 μηνες, λέει Ο Robert Stoller, αρχίζει ή δασική σε

ξουαλική διαφοροποίηση, καί, δπως είδαμε, ή διαδικασία

αυτή απαιτεί τήν άνάσχεση της σεξουαλικης ελξης του παι

διοϋ πρός τή μετέρα του. "Ετσι, ευθύς εξαρχης άπαγοοεύε

ται στό παιδί νά εκδηλώσει ελεύθερα τήν πολύμορφη σε

ξουαλικότητά του. (Άκόμα καί τώρα, τήν ωρα πού γίνεται

εκστρατεία γιά νά αναγνωριστεί δ αϋνανιομό; σάν φυαω

λογικός, πολλά ορέφη εμποδίζονται νά παίζουν μέ τό σώμα

τους δταν δρίσκονται στήν κούνια). Τό παιδί άποκόδεται

από τό θηλασμό καί διδάσκεται τήν καθαριότητα δσο γίνε

ται νωρίτερα, άλλά καί τά δυό αυτά γιά τό παιδί αποτελούν

τραυματικές εμπειρίες. οι καταστολές α"'ξαίνουν. Ή μη

τρική αγάπη, πού θεωρητικά άποτελεί τήν τέλεια πλήρωση

(<<δίχως δρους »), χρησιμοποιειται μέ τόν ίδιο τρόπο δπω ;
ή πατρική αγάπη: γιά νά οδηγήσει τό παιδί, δσο γίνεται

καλύτερα,σέ κοινωνικά έπιδοκιμαζόμενη συμπεριφορά. Καί

τελικά ζητείται άπό τό παιδί ή tνεργός ταύτισή του μέ τόν

πατέρα του. (Στίς οίεογένειετ πού δέν ύπάρχει πατέρας ή

ταύτιση μπορεί νά γίνει αργότερα, όταν τό παιδί θ' αρχίσει

νά πηγαίνει σχολείο). 'Από κεί καί πέρα καί μέχρι τήν έφη

θεία τό παιδί πρέπει νά ζεί μιά ζωή διχως σέξ - εκτός κι αν

ε{ναι κρυφό - δίχως νά παραδέχεται κάν δτι εχει σεξουαλι

κές ανάγκες. Στήν αναγκαστική αύτή άσεξουαλικδτητα

όφεϊλεται τουλάχιστον ένμέρει ή &κρα οξυθυμία καί επιθε

τικότητα - ή αντίθετα ή αναιμική ευπείθεια πού συχνά κά

νει τά παιδιά τόσο άνυπόφοοα.

ΟΙκογενειακή καταστολή. Δέν είναι ανάγκη νά μακρηγο

ρήσουμε γιά τίς λεπτές ψυχολογικές πιέσει; πού ασκεί ή οί

κογενειακή ζωή. Σπεφθείτε τή δική σας οΙκογένεια. Και αν

αύτό εΙναι αρκετό, αν πραγματικά είστε ό ενας - στό ένα

εκατομμύριο - πού πιστεύει ειλικρινά δτι εχει «εϋτυχι

σμένη οικογένεια », διαδάστε τά εργα τοϋ Ρ. Ντ. Λαίνγκ,

καί π~6 πάντων τήν Πολιτική της Οίκογένειας στή σειρά τό



134 Η ΔIΑΛΕΚΤ/ΚΗ ΤΟΥ ΣΕΞ

Παιχνίδι τών Εύτυχιαμένων Οίκογενειων. ("Οσο πιό όμαλά

λειτουογοϋν, τόσο πιό δύσκολα μπορει νά τΙς μελετήσει κα

νείς). Ό Λαίνγκ άπωωλύπτει τήν εσωτερική δυναμική της

οΙκογένειας, καΙ έξηγεί πώς ε[ναι άόοατη άκόμα καί οτά

ίδια τά μέλη τής οίεογένειω; :

'Ένα πράγμα ε(ναι συχνά φανερό στόν ξένο: ύπάρχει μιά συμφω

νημένη άντίσταση τής οικογένειας στήν αποκάλυψη των όσων

αυμθαϊνουν , καΙ εφαρμόζονται πολύπλοκα στρατηγήματα γιά νά

κρατηθουν δλοι στό σκοτάδι, κι άκόμα Υιό ν' άγνοουν δτι τούς

κρατούν οτό σκοτάδι. 'Ανάμεσα στήν αλήθεια καΙ στό ψέμα

(,πάρχουν εικόνες καΙ Ιδέες πού πιστεύουμε πώς εΖναι πραγματι

κές καΙ πού παραλύουν τή φαντασία καΙ τή σκέψη μας [... [. Κι

επειδή αύτό τό προϊόν τής φαντασίας δέν θφϊοταται παρά μόνο

στό μέτρο πού ύπάρχει ήδη « μέσα» ατό κάθε μέλος της ακογέ

νειας, δποιο από αυτά παύει νά τό πιστεύει καταστρέφει τήν « οΙ

κογένεια » καί μέσα σ' δλους τούς άλλους.

Νά τώρα τί λένε μερικά παιδιά γιά τόν εαυτό τους.

Άναφέρουμε πάλι τόν Ράικ :

Άκουσα νά γίνεται λόγος γιά ένα παιδί πού μέχρι τα τέσσερα

χρόνια του νόμιζε πώς τό όνομά του ήταν « Σκασμός ».

'Ένα αγοράκι σρέθηκε μπροστά σ' ένα δϊαιο καδγά ανάμεσα στούς

γονείς του καί άκουσε τή μητέρα του ν' απειλεί τόν πατέρα του ότι

θά τόν χωρίσει. "Οταν τήν άλλη μέρα γύρισε από τό σχολειό, ρώ

τησε τή μητέρα του: « Έχεις πάρει διαγύζιο ; ». Άργότερα θυ

μόταν πόσο απογοητεύθηκε πού οι γονείς του δέν χώρισαν.

"Ενα; πατέρας πού έπισκέφθηκε τό παιδί του σέ μιά παιδική

κατασκήνωση τό ρωτάει ό.ν νοστάλγησε τό σπίτι. Τό παιδί απαντά

« Όχι ». Ό πατέ{lας τό ρωτάει άν τά δ.λλα παιδιά νοσταλγούν τό

σπίτι τους. « Μόνο λίγα, ωταντά τό παιδί, έεείνα πού έχουν σκυλί

οτό σπίτι ».

Τ6 αστείο -l'tv μπορει κανείς νά χρησιμοποιησει τή λέξη

αύτή - μέ τά ανέκδοτα αυτά είναι t'ι άφέλεια των παιδιών

πού είναι άνίκανα νά καταλάδουν ii νά άποδεχτοϋν τή μα"

ζοχιστική φρίκη δλων αύτών.

'Εκπαιδευτική καταστολή. Ή καταστολή σταθεροποιεί

ται οτό σχολειό. Κάθε ψευδαίσθηση έλευθερίω; πού μπορεί
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νά επέζησε γρήγορα σβήνει εκεί. Κάθε σεξουαλική δράση Τι

φυσική έκδήλωση αϋθοοαητισμοϋ απαγορεύεται. Έδώ έμ

φανίζεται γιά πρώτη φορά τό παιχνίδι ϋπό αύστηρή επί

βλεψη. Ή φυοιεή εύχαρίστηση πού νιώθουν τά παιδιά άπό

τά παιχνίδια χρησιμοποιειται τώρα γιά τήν καλύτερη εν

ταξή τους στήν κοινωνία. (<<Ό Λάρρυ εκανε τό καλύτερο

σχέδιο. Τί ϋπέροχο παιδί! Ή μητέρα σου θά εΙναι πεοή

φανη γιά σένα! »). Είναι αλήθεια πώς σέ μερικά φιλελευ

θερα σχολειά καλοί δάσκαλοι προσπαθούν νά δρουν θέ

ματα καί δραστηριότητες πού νά ένδιαφέρουν πραγματικά

τά παιδιά. (Βτοι είναι εύκολότερα νά κρατουν ήσυχη τήν

τάξη). 'Όπως είδαμε δμως, iι κατασταλτική καί χωριστική

δομή της ίδιας της σχολικής τάξης εγγυάται πώς κάθε φυ

σικό ένδιαφέοον γιά μάθηση τελικά θά εξυπηρετήσει τό δα

σικό ένδιαφέοον του σχολειού γιά πειθαρχία. Νέοι δάσκα

λοι, πού μπαίνουν στό σύστημα γεμάτοι Ιδεαλιστικές άντι

λήιρευ; γιά τό ~ργo τους, ξαφνικά στρέφονται εναντίον

του, καί πολλοί από αύτούτ, στήν απελπισία τους, τό έγ

καταλείπουν. Καί αν ακόμα είχαν ξεχάσει πόσο φο6ερή

φυλακή στάθηκε γι' αύτούς τό σχολειό, τώρα τό ξαναθυ

μοϋνται. Καί σέ λίγο αναγκάζονται νά δοϋν δτι μ' δλο πού

μπορεί νά ύπάρχουν φιλελεύθερες φυλακές καί άλλες όχι

καί τόσο φιλελεύθερες, εξ δρισμού καί οί δυό είναι φυλα

κές. Τό παιδί πηγαίνει στό σχολειό μέ τό ζόρι' απόδειξη

εΙναι δτι ποτέ δέν θά πήγαινε άπό δική του θέληση.« Πάει,

τέλειωσε ή χρονιά/τά τετράδια στή φωτιά/παι ή δασκάλα

μας στή μέση/κι l'ις μήν τής πολυαρέσει »Καί μ' δλο πού

φωτισμένοι παιδαγωγοί επινόησαν δλόκληρα συστήματα

πειθαρχημένων δραστηριοτήτων πού νά παρουσιάζουν

πραγματικό ένδιαφέοον γιά τά παιδιά, ώστε νά τά κάνουν

ν' ανεχθούν τό σχολειό, ή επιτυχία τους δέν είναι δυνατόν

νά είναι ποτέ πλήρης, γιατί ένα σχολειό πού ύπάρχει γιά νά

εξυπηρετεί μόνο τήν περιέργεια τών παιδιών σύμφωνα μέ

τά δικά τους γούστα καί μέ τή δική τους διεύθυνση θ' απο

τελούσε όξύμωρο σχήμα - άφοϋ, δπως είδαμε, τό σύγχρονο

σχολειό από τήν ϊδια τή φϋση του ύπάρχει μόνο καί μόνο

σάν ένα όργανο καταπίεσης.
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Τό παιδί περνάει τίς περισσότερες {hρες πού είναι ξύπνιο

μέσα σ' αυτό τό περιοριστικό ϊδρυμα i1δουλεύοντας σπίτι

του γι' αϋτό. Γόν λίγο καιρό πού τοϋ μένει τόν τρώνε οίκο

γενειακές άγγαρείες καί καθήκοντα. Είναι ύπσχρεωμένο νά

παρακολουθήσει άτέλειωτετ οικογενειακές ουζητήσεο; η

δπωτ τίς λένε σε μερικές «φιλελεύθερες» οΙκογένειες « οι

κογενειακά συμβούλια ». ΕΙναι οί συγγενείς στούτ όποίους

πρέπει νά χαμογελάσει, καί συχνά εκκλησιαστικές λειτουο

γίες στίς όποιες πρέπει νά παρευρεθεί (άχ, αυτές οί ανιαρές

ώρες πού σπαταλούν τά παιδιά γιά προσευχές 1) "Αν τού

περισσέψουν μερικές στιγμές, κα( σ' αυτές ακόμα 6ρίσκεται

ίυτό συνεχή έπίβλεψη, πού καταπνίγει κάθε εκδήλωση πρω

τοθουλια; καί δημιουργικότητας! Γήν εκλογή τών ύλικών

τών παιχνιδιών τήν κάνει ι'iλλoς, ό χώρος τών παιχνιδιών

εΖναι καθορισμένος (γυμναστήρια, πάρκα, γήπεδα, παιδικές

εξοχές)· συχνά ϋφισταται περιορισμούς ακόμα καί στήν

εκλογή τών συντρόφων του παιχνιδιού, πού πρέπει νά είναι

παιδιά της [διας μ' αυτό οίκονομικης τάξης καί, στά προά

στια, οί συμμαθητές του tι τά παιδιά των φίλων των γονέων

του. Έντάσσεται σέ παιδικές δργανώσεις περισσότερες απ'

δσες μπορεί νά παρακολουθήσει (πρόσκοποι, λυκόπουλα,

προσκοπίνες, «μπράουνις» ", παιδικές κατασκηνώσεις,

διάφορες λέσχες,δπου μαζεύονται η κάνουν σπόρ μετά τό

μάθημα) . άλλοι διαλέγουν τήν πνευματική του καλλιέργεια

- συχνά δέν του επιτρέπουν νά παρακολουθήσει στήν τη

λεόραση παρά μόνο παιδικά προγράμματα καί τοϋ απαγο

ρεύουν Όλες τίς (καλές) ταινίες γιά μεγάλους· τά διδλία

πού διαβάζει τφϋ τά διαλέγουν συνήθως από άπαρχαιωμέ

νους καταλόγους παιδικών βιβλίων (Μεγάλοι ι'1νδρες κα(

γυναίκες της Άμερικης, Τό χρονικό της Μπαίημπ Ρούθ,

Λάσσι, Νάνου Ντριού).

Τά μόνα παιδιά πού εχουν κάποια ελπίδα νά ξεφύγουν

από αυτόν τόν υπό επιτήρηση έφιάλτη - πού κι αυτά δλο

καί λιγοστεύουν - εΙναι τά παιδιά των γκέττο καί τής έργα

ζ6μενης τάξης, δπου επιζεϊ κάπως ακόμα ή μεσαιωνική

• Μικρές προσχοπίνες 7-9 χρόνων πού συγκροτούν Ιδιαίτερο σα/μα. (Σημ.

Μετ.).
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αντίληψη της ανοιχτή ς κοινωνίας - ή ζωή στό δρόμο. Κι

αυτό, γιατί Ιστορικά, δπωτ είδαμε, πολλές από τΙς σχετικές

μέ τήν παιδική ηλικία διαδικασίες έφτασαν αργά ως τήν

κατώτερη τάξη καΙ στην πραγματικότητα ποτέ δέν έπιασαν.

Τά παιδιά τής κατώτερης τάξης προέρχονται κατά κανόνα

από πολυμελεϊς οΙκογένειες από άτομα διαφόρων ήλικιών.

Άλλά καΙ δταν δέν συμβαίνει αυτό, υπάρχουν συχνά έτε

ροθαλεις άδελφοι καί αδελφές, ξαδέλφια, ανίψια η θεϊετ,

μέσα σ' ενα συνεχώς μεταβαλλόμενο συγγενικό περιΟάλλον.

Κανεϋ; δέν άοχολείται μέ τά παιδιά σάν άτομα, καί πολύ

λιγότερο τά έειθλέπει . πολύ συχνά τά παιδιά μπορούν νά

άλητεϋουν μακριά από τό σπίτι i'j νά παίζουν έξω στούς

δρόμους μέχρι πολύ αργά τό Οράδυ. Κι άν συμδεί η οοωγέ

νεια κάποιου παιδιού νά είναι ολιγάριθμη, ύπάρχουν στόν

δρόμο έεατοντάδο; παιδιά, πολλά από τά όποια οχημάτι

σαν κιόλας τίς δικές τους όμάδες (συμμορίες) *. Σπάνια

δέχονται παιχνίδια Υιό δώρα, πράγμα πού σημαίνει ότι τα

φτιάχνουν μόνα τους. (ΕΙδα παιδιά τών γκέττο νά φτιά

χνουν εξυπνες τσουληθρες από καρτόνι καί νά τίς στήνουν

στη σκάλα παλιών σπιτιών από τήν όποία λείπουν τά σκα

λοπάτια. ΕΙδα δ:λλα νά φτιάχνουν άμαξάκια καί τρσχαλίες

από παλιά λάστιχα τροχών, σπάγκους καί 6ίδες. Κανένα

παιδί της μεσαίας τάξης δέν κάνει τέτοια πράγματα. Δέν τά

χρειάζεται. Έτσι δμως γρήγορα χάνει τήν επινοητικότητά

του). Πηγαίνουν γιά εξερευνήσεις πολύ μακριά από τή συν

οικία τους καί πολύ συχνότερα από τα όμήλικά τους παιδιά

της μεσαίας τάξης κάνουν γνωριμίες μέ ενήλικους σάν ίσοι

πρός ίσους. Στό σχολειό είναι άτακτα καί άνυπάεουα, δπως

πραγματικά επρεπε να είναι - γιατί ή σχολική αίθουσα δέν

εμπνέει εμπιστοσύνη σ' ένα έστω καΙ ένμέρει μόνο Ελεύθερο

άτομο. Ή κατώτερη τάξη διατηρεί κάποια έλλειψη σεδα

σμού πρός τό σχολειό, πού εΙναι δημιούργημα τής μεσαίας

τάξης. .Αλλά καΙ σεξουαλικά, τά παιδιά τών γκέττο είναι

πιό ελεύθερα. 'Ένα αγόρι μού είπε πώς δέν θυμάται καμιά

• οι συμμφρϊο; (gangs) ε/ναι οΙ μόνες σύγχρονες ομάδες παιδιών που UII
τοδιευθύνονται- ή άπαϊσια έντυπωοη πού προκαλεί η λέξη δφειλεται σέ

καθαρά πολιτικού; λόγους.
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περίοδο τής παιδιεή; του ηλικίας πού νά μήν εΙχε σεξουα·

λικές σχέσεις μέ δ.λ/α παιδιά κατά τρόπο δλότελα φυσικό·

ολοι τό ίδιο ~καναν. Οί δάσκαλοι των σχολειών των γκέττο

Ε.χουν κάνει τήν παρατήρηση δτι είναι αδύνατο νά συγκρα

τήσουν τή σεξουαλικότητα των παιδιών. ΕΙναι κάτι συνηθι

σμένο, πού άρέσει πολύ στά παιδιά, πολύ περισσότερο άπό

ένα μάθημα γιά τή Μεγάλη Άμερικανική Δημοκρατία fι γιά

τή συμβολή των 'Εβραίων στόν πολιτισμό μέ τήν επινόηση

τού μονοθεϊσμού (κατ' αρχήν τί χρειάζεται 6 θεός ;), ή γιά

τό δτι ό καφές καί τό καουτσούκ είναι τά κύρια εξαγωγικά

προϊόντα της Βραζιλίας. Κάνουν λοιπόν έοωτα στίς σκάλες.

Και τήν άλλη μέρα δέν πάνε σχολειό. "Αν ύπάρχει aτή Βό

ρεια Άμερική κάποια ελεύθερη παιδική ηλικία, αύτή ανή

κει στά παιδιά τής κατώτερης τάξης, δπου ή διείσδυση τού

μύθου είναι η πιό περιορισμένη.

Γιατί λοιπόν τά παιδιά αύτά παίρνουν τόν κακό δρόμο

περισσότερο από τά παιδιά της μεσαίας τάξης; Ή αιτία

ίσως εΙναι φανερή. "Αλλά θά απαντήσω μέ δάση τήν

προσωπική μου πείρα σάν δασκάλας οτά σχολειά τών

γκέττο. Μέχρι νά φτάσουν στήν ενηλικότητα - άλλά καί

τότε τό πράγμα είναι συζητήσιμο - τά παιδιά αύτά δέν

ϋστεοοϋν οέ νοημοσύνη. Τά παιδιά τής κατώτερης τάξης εΙ

ναι από τά πιό έξυπνα, τά πιό τολμηρά καί μέ τήν πιό εν

τονη προσωπικότητα. Κι αυτό γιατί τ' αφήνουν ηαvχα. (~Aν

δέν τά πολυκαταφέρνουν στά τέοτ, θά έπρεπε ίσως νά επα

νεξετάσουμε τά τέοτ καί όχι τά παιδιά). Άργότερα, δταν

θά προσκρούσουν οέ μιάν « αρχή της πραγματικότητας »

πολύ διαφορετικότερη από εκείνη της μέσης τάξης, θά ϋπο

στούν αφαίμαξη καί θά τσαειστοϋν . ποτέ δέν θά σγουν

από τήν oiκονομική τους ύποδούλωση. "Ετσι, η καθημερινή

καταπίεση εΙναι εκείνη πού παράγει τούς άπαθεις καί οτε

ρημένους άπό φανταοία ενήλικους· είναι οί απ' δλες τίς

πλευρές περιορισμοί στήν ανάπτυξη της προσωπικης τους

ελευθερίας - καί όχι η απείθαρχη παιδική τους ηλικία.

'Όμως καί τά παιδιά των γκέττο μόνο σχετικά εδναι ελεύ

θερα. Βρίσκονται ακόμα υπό εξάρτηση καί καταπιέζονται

οάν οικονομική τάξη. Τά παιδιά έχουν σοσαρούς λόγους νά
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θέλουν δλα τους νά μεγαλώσουν. Τότε τουλάχιστον θά μπο

ρούν νά φύγουν από τό σπίτι καί θά έχουν κάποια δυνατό

τητα νά κάνουν δ,τι θέλουν. ('Αποτελεί ειρωνεία τό γεγονός

δτι τά παιδιά νομίζουν πώς οί γονείς τους κάνουν ό.τι θέ

λουν, καί οί γονείς από μέρους τους φαντάζονται δτι τά

παιδιά είναι εκείνα πού κάνουν δ.η θέλουν. Ή συνηθισμένη

φράση τών παιδιών «<Οταν μεγαλώσω ... » αντιστοιχεί μέ

τό «" Αχ, καί νά ξαναγινόμουνα παιδί. .. »). 'Ονειρεύονται

αγάπη καΙ ερωτα, γιατί ζούν τήν πιό στεγνή περίοδο της

ζωής τους. Συχνά, όταν αντιμετωπίζουν τήν άθλιότητα της

ζωής τών γονιών τους, παίρνουν δρκο πώς δταν μεγαλώ

σουν, τό Ιδιο δέν θά συμδεί καί σ' αυτά. Φτιάχνουν θαυμά

σια όνειρα γιά τέλειους γάμους, ~ γιά ελεύθερη, άγαμη ζωή

(τά πιό εξυπνα παιδιά πού άντιλαμδάνονται πώς τό κακό

6ρίσκεται οτό θεσμό παι δχι στούς γονεις), γιά λεφτά πού

θά τά ξοδεύουν αλόγιστα, γιά πολλούς ερωτες καί πολλούς

θαυμαστές. Θέλουν νά φαίνονται μεγαλύτερα απ' δ.τι είναι

καί προσ6άλλονται άν κανείς πει πώς φαίνονται μικρότερα.

Πασκίζουν μέ λύσσα νά κρύψουν τήν άγνοιά τους γιά τόν

κόσμο, πού αποτελεί τήν {διόρρυθμη θλίψη δλων των παι

διών. Νά ένα παράδειγμα, παρμένο από τό εργο τού Reik
Τό αέξ aτόν άντρα καί ατή γυναίκα, γιά τίς μικρo~σκληρό

τητε; πού ασκούνται μόνιμα σέ σάρος τών παιδιών.

Διασκέδασα μ' Ιν« μικρό παιδί τεσσάρων χρόνων, στό όποίο είπα

ση ένα δέντρο στόν κήπο των γονιών του παρήγε γιά καρπούς

τσίκλες. Είχα φέρει μερικές και τΙς κρέμασα μέ σπάγκους οτά χα

μηλότερα κλαδιά του δέντρου. Τό παιδί σκαρφάλωσε καΙ τίς πήρε.

Δέν του πέρασε ή παραμικρή αμφι60λία γιά τό δτι οι τσίκλες ήταν

καρπός τού δέντρου. Ούτε καί έδωσε προσοχή σιό γεγονός δη

ήταν τυλιγμένες σέ χαρτί. Δέχτηκε πρόθυμα τήν εξήγηση πού του

έδωσα, δη οι τσίκλες καθώς άνθιζαν σέ διαφορετικές έπσχές, εί

χαν καί διαφορετικό ΙΙρωμα. 'Όταν τόν άλλο χρόνο του μίλησα γιά

τίς τσίκλες πού έβγαζε τό δέντρο, ντράπηκε πολύ γιατί τότε φά

νηκε τόσο ευκολόπιστο. « Μή μού τό θυμΙζετε » είπε.

Μερικά παιδιά γιά νά αμυνθούν ένάντια οτά συνεχή

περιγελάσματα πού προκαλεί ή άφέλειά τοικ - δταν άντι-
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ληφθούν δτι ή όδυνηρή άγνοιά τους περνάει γιά « γοητευ

τική » - προσπαθούν νά τήν άξιοποιήσουν, δπωτ άκριβως

κάνουν καί οί γυναικες. Μέ τήν kλπίδα νά πετύχουν άγκα

λιές καί φιλιά, μιλάνε σκόπιμα γιά πράγματα πού τ' απομο

νώνουν από τά συμφραζόμενά τουτ- δμως αυτό σπάνια

πιάνει γιά δεύτερη φορά, καί πέφτουν σέ άμηχανία. Δέν

καταλα6αίνουν δη «αστεία» είναι Τι ίδια Τι αμάθεια καί

όχι οί συγκεκριμένες έκδηλώσευ; της. Γιατί πάρα πολλά

παιδιά δέν καταλαβαίνουν τήν αύθαίρετη τάξη τού κόσμου

των ενηλίκων, πού τούς τήν kξηγούν άνεπαρκως καί δταν

ακόμα ύπάρχει βάσιμη kξήγηση. 'Όμως, στίς περισσότερες

πεοοττώσειτ. αν ληφθεί ϋπόψη πόσο λιγες πληροφορίες

διαθέτει αρχικά τό παιδί, τά συμπεράσματά του θά είναι

άπολύτω; λογικά. Κατά παρόμοιο τρόπο, άν ενας ενήλικος

πήγαινε σέ άλλον πλανήτη κι ε6λεπε τούς κατοίκους του ν'

ανάβουν φωτιές πάνω στίς στέγες των σπιτιών τοικ, θά

μπορούσε νά φανταστεϊ κάποια εξήγηση, τά συμπεράσματά

του δμως, πού θά στηρίζονταν σέ μιάν ανόμοια δική του

εμπειρία, ενδεχομένως θά ποοεαλοϋσαν χαμόγελα στούς

άλλοικ; Κάθε άτομο πού ταξιδεύει γιά πρώτη φορά σέ μιά

ξένη χώρα, πού ουτε τού; κατοίκους ούτε τή γλώσσα της

ξέρει, νιώθει σάν μικρό ποιοι,

•
• •

Γά παιδιά λοιπόν δέν είναι περισσότερο ελεύθερα άπό

τούς ένήλικουτ; Είναι φορτωμένα μέ φαντασιώδεις έπιθυ

μίες εύθέωτ άνάλογες πράς τούς περιορισμούς της στενήτ

ζωής τοικ; . μέ μιά δυσάρεστη συναίσθηση της φυσική ; άνε

πάρκειας καί γελοιότητάς τους. Μέ συνεχή ντροπή γιά τήν

εξάρτησή τους, οικονομική κι αλλιώτικη «<Μητέρα, μπο

ρω νά ... ;») καί τελικά μέ αίσθημα ταπείνωσης γιά τή φυ

σική άγνοιά τους γύρω άπό τά πράγματα της ζωής. Τό

παιδί ύφισταται καταπίεση σέ κάθε στιγμή της ζωήτ; του,

εκτός δταν κοιμάται. Ή παιδική ήλικία εΙναι κόλαση.

Άποτέλεσμα της κατάστασης αύτήτ, είναι τό μικρό τούτο
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πλάσμα πού βασανίζεται από τό αίσθημα άνασφάλειατ,

έτοιμο κάθε στιγμή γιά επίθεση iΊ γιά άμυνα, συχνά μισητό

καί πού τό άποεαλοϋμε παιδί. ΟΙ οίκονομικέτ, σεξουαλικές

καί γενικά οί ψυχολογικές καταπιέσω; αποκαλύπτονται μέ

τή μορφή της δειλίας, τής άνεντιμότητατ, του πείσματος,

καί τά δυσάρεστα αυτά χαρακτηριστικά μέ τή σειρά τους

ενισχύουν τήν απομόνωση των παιδιών από τήν υπόλοιπη

κοινωνία. Γι' αυτό καί ή άνατοοφή τοικ, ιδιαίτερα στίς

δυσκολότερες φάσεις τής προσωπικότητάς τους, άφήνεται

στίς γυναίκες - πού γιά τόν ίδιο λόγο [χουν τήν τάση νά

έπιδείχνουν κι αυτές τά ίδια χαρακτηριστικά. Έκτός άπό

τήν Ικανοποίηση του εγώ τους από τό γεγονός δτι Ιχ ουν

δικά τους παιδιά, λίγοι άντρες δείχνουν ένδιαφέρον γιά τά

παιδιά γενικά. Κι άκόμα λιγότεροι τούς προσδίδουν τήν

όφειλόαενη πολιτική σημασία.

'Έτσι λοιπόν τό εργο τούτο πρέπει νά τό άναλάθουν οι

φεμινίστριες επαναστάτριες (πρώην παιδιά καί άπόμα

καταπιεζόμενες γυναίκες). Πρέπει νά περιλάβουμε καί τήν

καταπίεση των παιδιών σέ κάθε πρόγραμμα φεμινιστικής

έπανάσταοητ, αλλιώς έμείς οί γυναίκες θά διαπράξουμε τήν

ίδια παράλειψη γιά τήν όποία τόσο συχνά κατηγορούμε

τούς άντρες: νά μήν προχωρήσουμε αρκετά δαθιά ατήν

ανάλυσή μας, νά παοαδλέψουμε ένα σημαντικό ύπόστρωμα

καταπίεσης απλώς καί μόνο γιατί δέν μας άφοοά. Τό λέγω

αυτό γιατί ξέρω ότι πολλές γυναίκες εχουν ωταυδήσει νά

6λέπουν νά τίς ρίχνουν στόν ίδιο σωρό μέ τά παιδιά- καί τό

γεγονός δτι τά παιδιά δέν εΙναι δικό μας 6{χρος καί ευθύνη

περισσότερο από οποιουδήποτε άλλου πρέπει ν' αποτελέσει

σημαντικό στοιχείο τών έπαναστατιπών αιτημάτων μας.

Άπλως, στή μακρά περίοδο των κοινών δαοάνων. άναπτύ

Χθηκε μέσα μας κάποια συμπάθεια καΙ κατανόηση γιά τά

παιδιά, πού δέν υπάρχει κανένας λόγος νά τήν άποδάλουμε

τώρα. Ξέρουμε τί ζητούν, τί νιώθουν, γιατί κι εμείς ϋφιστά

μεθα ακόμα τΙς ίδιες καταπιέσεις. Ή μητέρα πού θέλει νά

σκοτώσει τό παιδί της γιά δλα δσα χρειάστηκε νά θυσιάσει

γι' αυτό(ή επιθυμία αύτή είναι κοινή σ' δλες τίς γυναίκες)

μαθαίνει νά τό αγαπά μόνον όταν καταλά6ει δτι κι αύτό
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είναι εξίσου άδοήθητο, ύφίσταται τήν ίδια καταπίεση καί

άπό τόν ίδιο καταπιεστή : τότε τό μίσος της στοέφεται πρός

τά εξω καΙ γεννιέται Τι «μητρική αγάπη », 'Όμως δ.ς προ

χωρήσουμε ακόμα πιό πέρα: τό τελικό μας δήμα πρέπει νά

είναι Τι εξαφάνιση τών ίδιων τών ειδικών συνθηκών μέσα

στίς όποιο; ζοϋν Τι γυναίκα καί τό παιδί κα( πού τώρα δδη

γοϋν στή συμμαχία αύτή των καταπιεζομένων, άνοίγοντας

τόν δρόμο γιά μιά πλέρια «άνθοώπινη » κατάσταση. Δέν

ύπάρχουν άκόμα παιδιά Ικανά νά γράψουν τά δικά τοικ;

οι6λΙα, νά διηγηθούν τήν ίστορία τους. "Εμείτ; πρέπει νά τό

κάνουμε αύτό μιά τελευταία φορά γιά λογαριασμό τουτ;
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Ό ρατσισμός: σεξουαλική διάκριση

τής ανδρικής οΙκογένειας

Angelίna Grimke
σ' ένα γράμμα της aτόν Theodore WeId

Ό δούλος μπορεί νά άπελευθερωθεί καί ή γυναίκα vά μείνει εκεί πού

εΙναι . ε[ναι δμως άδυναfO νά άπελευθερωθοϋν οι γυναίκες καί οΙ δού

λοι νά μείνουν εκεί πού εΙναι.

ΕΙναι απαραίτητο, νoμί~ω, όλα τούτα τά προδλήματα, καί εΙδικότερα

ή dρρωστιάρικη σχέση άνάμεσα aτή λευκή γυναίκα καΙ ταν νέγρο ι'ίν

τρα, νά ξεσκεπαστουν, v' αvrιμετωπιστουv κα{ νά λυθoiίν,., Πιστεύω

πώς δλαι μας, δλδκληρο τό έθνος, Ιχουμε νά ωφεληθούμε πολύ, αν τά

φέρουμε δλα αυτά στδ φώς.

Eldridge Cleaver, Στό Y{ΓVεσθαι

Τό πρώτο διδλίο στήν Άμερική πού πραγματεύτηκε ει

δικά τΙς σχέσεις άνάμεοα στό σέξ καί στόν ρατσισμό ηταν

τό Σέξ καί ρατσισμός στήν 'Αμερική του Calvin Hernton. Ή
άμεση επιτυχία του, τόσο στή λευκή όσο καί aτή νέγρικη

κοινότητα, έπιδεδαίωσε έεεϊνο πού ήταν πάντα γνωστό: δτι

τό σέξ καί ό ρατσισμός συνδέονται άξεδιάλυτα. 'Ωστόσο ό

Χέρντον, πού δέν άντιλήφθηκε άρκετά πόσο δαθειά ήταν ή

σχέση αυτή, περιέγραψε μονάχα δ.τι ήταν όλοφάνερο: δτι

δηλαδή οι λευκοί άντρες ελκονται άπό τίς νέγρες γυναικες,

δτι οί νέγροι άντρες έλκονται από τίς λευκές γυναικες, δτι

οί νέγροι άντρες δέν μπορούν νά σέβονται τίς νέγρες γυναϊ

κες καί δτι οί λευκοί άντρες δέν μπορούν νά ενθουσιάζον

ται άπό τίς λευκές γυναικες, δτι οί λευκές γυναίεο; νιώθουν

κρυφή συμπάθεια καί περιέργεια γιά τούς νέγρους άντρες,



", Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΉ ΤΟΥ ΣεΞ

ότι οί νέγρες γυναίκες μισοϋν καί ζηλεύουν τΙς λευκές κ.ο.κ.

Ώστόσσ, μ' δλες του τΙς άτέλειετ, τό οιβλίο, δπωτ καΙ δλα

τά ανάλογα οι6λία πού έχουν εκδοθεί άπό τότε, ξεσήκωσε

άμέσωτ θύελλα. Γιατί;

Τ6 αρχικό κίνημα γιά τά πολιτικά δικαιώματα των Νέ

γρων εΙχε αποσιωπήσει πάρα πολύ καιρό τήν αλήθεια: ευ

νηγημένσ καί διαρκώς έμποδιξόμενο μιλούσε γιά τ6 « πρό

6λημα των Νέγρων» χαμηλόφωνα· οί Νέγροι ήταν «εγ

χρωμοι », ήθελαν τά ίδια άπλά πράγματα πού θέλουν καί οι

Λευκσί. (<<Άπλούστατα, ολοι μας εϊμαστε άνθρωποι »).
'Ύστερα απ' αύτό, οί Λευκοί φιλτράρησαν μέ αδρότητα τή

δική τους άποψη γιά νά σκεπάσουν τίς ποοφανεϊ; φυσικές,

πολιτιστικές καί ψυχολογικές διαφορές. Λέξεις σάν τό

« σευλάοαπατ » έγκαταλείφτηκαν. Φράσεις σάν ετούτη:

« Θά 'θελες νά παντρευτεί tΊ άδελφή σου Νέγρο; » θεωρή

θηκαν άσυγχώρητα κακόγουστες, σημάδια κακής άνατρο

φής. « Είστε προκατειλημμένος» ήταν tΊ κατηγορία της μό

δας. Καί ό Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ χρησιμοποίησε bτιδέξια

αυτό τό αίσθημα ενοχης, στρέφοντας ενάντια στή φιλελεύ

θερη χριστιανική ρητορική τά ίδια της τά επιχειρήματα.

Τότε δμως έεανε τήν έμφάνισή της ή«Μαύρη Δύναμη». Σ'

δλόκληρο τό έθνοτ, Ιδιαίτερα άπό τήν ~ργαζόμενη τάξη πού

ήταν πιό κοντά στούς Νέγρους, άκούστηκε τό μουγκρητό:

« Σας τδπαμε, αυτό πού θέλουν στήν πραγματικότητα είναι

ή δύναμή μας - θέλουν τίς γυναίκες μας ». Ό "Βλντοιτζ

Κλήδερ τό εδειξε δλοκάθαρα οτό εργο του Ψυχή πάνω στόν

πάγο. 'Όλη ή ένταση τού σεξουαλικού χαρακτήρα πού πα

ρουσιάζει τό φυλετικό ζήτημα ξέσπασε. 'Εσωτερικά, έπί

σης, ή κίνηση της Μαύρης Δύναμης ένδιαφεοόταν Όλο καί

περισσότερο γιά τή διακήρυξη του άντρισμοϋ των Νέγρων,

άλλά καί διαμαρτυρόταν γιά τήν κοινωνική καί φυλετική

άδικία.

"Ομωτ, εκείνο πού συγκλόνισε τούς εχθρούς της Μαύρης

Δύναμη; δέν ήταν ό τέτοιος χαρακτήρας της. Ή πλευρά

της αυτή σπάνια άμφισδητοϋνταν άπό τό πραγματικό κατε

στημένο, από τό φιλελεύθερο κατεστημένο (πράγματι, μπο

ροϋμε νά πούμε πιί)ς fι μονογραφϊα τού Μόυνιχαν γιά τή
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«Νέγρικη μητριαρχία» δημιούργησε αυτό τό δμαδικό

σύμπλεγμα ευνουχισμού μέσα οτή νέγρικη κοινότητα πού

περιγράφει), i1ακόμα καΙ άπό τή Νέα 'Αριστερά. "Ηταν

πολύ εϋλογο οτό κάτω κάτω νά θέλουν οί Νέγροι εκείνο

πού θέλουν ολοι οί άντρες: νά κυριαρχούν πάνω στΙς γυ

ναίκες τους. Στήν πραγματικότητα, αύτή iι πλευρά τη; ήταν

μάλλον καθησυχαστική: Οί Νέγροι άντρες θά μπορούσαν

τώρα νά περιοριστούν στίς μαϋρες καλλονές άπομακρυνό

μενοι άπό τίς λευκές (τό πρόσφατο κύμα άρθρων πού κλαΙ·

νε καί Οδύρονται γιατί ή μαύρη γυναίκα σηκώνει « διπλό

φορτίο » καί γιατί στερείται ένα σύντροφο πού νά τήν εκτι

μά είναι μάλλον ϋποπτο)- ελπιζαν ότι ή «καθαρότητα» τοϋ

σπιτικού καί τή; οίπογένειω; θά τούς έπανε πιό συντηρητι

κοίις καί τίς άντιδοάοευ; τους λιγότερο όπρ60λεπτες.

"Οχι δέν ήταν δ αντρισμός καθ' εαυτόν πού έκανε τούς

Λευκούς ν' άνηουχοϋν . ήταν εκείνο πού σημαίνει δ άντρι

σμός στήν πράξη: iι δύναμη. Οί Νέγροι τώρα έμπαιναν

ανοιχτά στόν αγώνα πού οί άντρες διεξάγουν μεταξύ τους,

τόν αγώνα γιά έξουσία: θέλουμε αυτό πού εχπε έσεΙς.

Φτάνουν πιά τά καραγκιοζιλίκια. Οί λευκοί άντρες ανά

πνευσαν μέ άναπούφιοη καΙ άρχισαν νά όπλίζονται' tΊξε

ραν πως νά τό αντιμετωπίσουν αυτό. Γιά μιά φορά ιΊ.κόμη

επρόκειτο γιά έναν αγώνα άντρών εναντίον ιΊ.ντρών, μιας

δύναμης (άρματωμένης) ενάντια οτήν άλλη. Μέ ιΊ.γαλλίαση

χάραξαν τίς γραμμές τής μάχης.

Ποιά ήταν λοιπόν iι αλήθεια αύτή πού λογοκρίθηκε έτσι

ώστε νά κάνει αποδεκτή στή λευκή 'Αμερική τήν κίνηση γιά

τά πολιτικά δικαιώματα των Νέγρων; Ποιά είναι ή σχέση

ανάμεσα στό σέξ καί τόν ρατσισμό πού κάνει δλα τά οιολία

πού άοχολοϋνται μέ τοϋτο τό θέμα νά σημειώνουν μεγάλη

εκδοτική έπιτυχία; Γιατί ό φόΟος πού νιώθει ό κοινός

λευκός άνθρωπος μπροστά σ' ένα Νέγρο εχει τόσο έντονο

σεξουαλικό χαρακτήρα; Γιατί οί Νέγροι νά τρελαίνονται

γιά τίς λευκές γυναίκες; Γιατί τόσο συχνά οί φυλετικές

προκαταλήψεις εκδηλώνονται μέ σεξουαλικούς δρους;

Γιατί τό λιντσάρισμα (συχνά συνοδευμένο μέ ευνουχισμό)

άποτελεί τήν ακραία εκδήλωση τού οατσιομοϋ ;
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ΕΙναι φανερό πώς f} σχέση άνάμεσα aτό σέξ καΙ τό ρα

τσισμό βρίσκεται πολύ βαθύτερα άπό Εκεί πού έφτασε ως

τώρα ή ερευνά της. 'Ωστόσο, αν καΙ ή εξέταση της σχέσης

αυτ/ς ως τώρα στάθηκε έπιφανειαπή, μέσα στήν πρώτη δε

καετία της νέας κίνησης είχαμε μιά νέα σειρά κοινοτοπίες

σχετικά μέ τ6 σέξ καί τόν ρατσισμό, ένα καινούργιο δόγμα

Υιό τΙς συζητήσεις της μόδας. Αχ .. ατό Who 's Who της

Καταπίεσης, καί παρά τΙς στατιστικές τού Ύπουργείου

'Εργασίας'", ύφίσταται αύτή ή φθίνουσα κλίμακα άξιων:

λευκός άντρας, λευκή γυναίκα, νέγρος άντρας, νέγρα γυ

ναίκα. "Εχουμε άεόμα τόν άνταγωνισμό άνάμεσα aτό

Μυαλό εαί τούς Μύς - δπως τόν άνέλυσαν οί Μαίηλερ,

Ποντχ6ρετζ καΙ άλλοι καΙ σέ συνέχεια δ Κληδερ - πού δρί

σκεται aτή δάση της μυστικιστικής άντιληψη ; Υιό τόν μεγα

λύτερο άντρισμό των Νέγρων. Κι άκόμα τό «μαϋοο στή

θος » τής'Αφρικής, ή γριά νέγρα μάνα ντυμένη άφοιεα

νικά. 'Όμως αυτή ή bτιφανειακή επίδειξη τού σεξουαλικού

ρατσισμού σκοπό εΙχε άπλως νά έμφανισει τό πρόδλημα μέ

διαφορετικό τρόπο, πρός τό συμφέρον, αυτή τή φορά, τοϋ

αντρικού άντι-κατεστημένου.

Στ6 κεφάλαιο αυτό θά προσπαθήσω νά δείξω δτι δ ρα

τσισμός είναι ένα σεξουαλικό φαινόμενο. "Οπωτ τό σέξ

στήν ατομική ψυχή, έτσι καί τόν ρατσισμό δέν μπορούμε νά

τόν κατανοήσουμε πλήρως παρά σέ συσχετισμό μέ τήν ίε

ράρχηση των δυνάμεων μέσα στήν οίκσγένεια. Ύπό τή σι

ολική έννοια, οί φυλές δέν είναι παρά τά διάφορα μέλη τiις

οίκσγένειας τού άντρα· καί, 8πως έγινε καΙ μέ τήν ανά

πτυξη των σεξουαλικων τάξεων, ή φυσιολογική διάκριση

των φυλών απέκτησε πολιτιστική σημασία μόνον εξαιτίας

τής άνισης κατανομής τής δύναμης. Ό ρατσισμός, λοιπόν,

δέν εΙναι παρά έπέκταση τής σεξουαλικής διάκρισης.

• Τ6 1969, οΙ λευκοί ΙΙντρες πού δούλευαν κανονικά δλο τό χρόνο κέρδι

ζαν κατά μέσο δρο 6.427 δολάρια· οι νέγροι άντρες 4.285· οΙ λευκές

γυναικες 3.859· οι νέγρες 2.674 δολάρια. ΚαΙ δμως πολύ λίγοι ε[ναι οΙ

ριζοσπαστικοί κύκλοι πού, επηρεαζόμενοι από τήν Κίνηση γιά τήν 'Απε

λευθέρωση των Γυναικών, παραδέχονται πώς οι νέγρες γυναίκες δρΙσκον

τα, άπό οικονομική άποψη οτήν τελευταία θέση.
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Ι. Η φγΛΕΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ :
ΟΙΔΙΠΟΥΣΙΗΛΕΚΤΡΑ, ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ,

ΤΟ ΠΟΡΝΕΙΟ τΩΝ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΩΝ

Θά εξετάσουμε τώρα τίς φυλετικές σχέσεις στήν Άμε

ρική*, μακρόκοσμο τών Ιεραρχικών σχέσεων μέσα στόν οι

κογενειακό πυρήνα. Ό λευκός άντρας είναι ό πατέρας, ή

λευκή γυναίκα ή σύζυγος καί μητέρα, πού Τι θέση της απο

τελεί εξάρτημα τής δικης του : οί Νέγροι, σάν παιδιά, εΙναι

Ιδιοκτησία του, καθώς Τι φυσική διαφορά τους τούς σημα

δεύει σάν υπόδουλη τάξη, μέ τόν ίδιο τρόπο πού καί τά

παιδιά άποτελούν μιά υπόδουλη τάξη σέ σχέση μέ τούς t'v
ήλικους. Αύτή ή Ιεραρχία τής δύναμης δημιουργεί τήν ψυ

χολογία τού ρατσισμού, δπως ό.κριοως μέσα στόν οίεογε

νειακό πυρήνα δημιουργεί τήν ψυχολογία της σεξουαλικης

διάκρισης. .
Στά προηγούμενα ~oυμε περιγράψει τό ΟΙδιπόδειο σύμ

πλεγμα στόν άρρενα σάν τή νεύρωση πού προέρχεται από

τήν άναγκαστική υποδούλωση στή δύναμη τού πατέρα. '"Ας

εφαρμόσουμε τώρα τήν tρμηνεία αυτή καί στήν ψυχολογία

τού &ρρενα Νέγρου. Αύτός, πρώτα πρώτα, ταυτίζεται από

άλληλεγγύη μέ τή λευκή γυναίκα, πού κι αύτή εΙναι φανερό

δτι καταπιέζεται από τόν λευκό άντρα. 'Επειδή κι οι δυό

τους « ευνουχίστηκαν» (δηλαδή έγιναν άνίσχυροι) μέ τόν

ίδιο τρόπο από τόν Πατέρα, υπάρχει μεγάλη όμοιότητα

στούς τύποικ της ψυχολογικής καταπίεσης πού δ καθένας

ϋφϊσταται κατανάγκη - στόν κατασταλτικό γιά τό σέξ χα

ρακτήρα τών καταπιέσεων αυτών - καί συνακόλουθα στή

διαμόρφωση τού χαρακτήρα τους. Τούς ενώνει ενας Ιδιαί

τερος δεσμός, εξαιτίας της κοινης καταπίεσης, δπως άκρι

6ως ή μάνα καί τό παιδί ένώνονται ενάντια στόν πατέρα.

Αυτό εξηγεί τό γιατί ή λευκή γυναίκα ταυτίζεται συχνά

μέ τόν νέγρο άντρα άπό προσωπική άποψη, καί, μέ μιά

περισσότερο πολιτική μορφή, από τήν εποχή της κίνησης

• θά εξετ{,σω εδώ μόνο τΙς φυλετικές σχέσεις στΙς ΗΠΑ πού τΙς ξέρω

καλύτερα, άν καί είμαι δέδαιη nώς τά Ιδια συμπεράσματα Ισχύουν καΙ γιά

τή διεθνή nολιτική καί γιά τόν Τι;,>ίτο Κόσμο.
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Υιό τήν κατάργηση των φυλετιεών διακρίσεων (Harriet
Beecher Stowe*) ώς τό σημερινό κίνημα τών Νέγρων. Ό

ύποκαταστατικός χαρακτήρας τού άγώνα αϋτοϋ ενάντια

στήν κυριαρχία τού λευκοϋ &.ντρα συγγενεύει μέ τήν ύποκα

ταστατιεή ταύτιση της μητέρας μέ τό παιδί ενάντια aτόν

πατέρα. Ή γυναίκα δέν εχει καμιά ελπίδα νά πετύχει ό

προσωπικός της άγώνατ, γιατί δλα είναι χαμένα γι' αϋτήν

εξυπαρχης: Χαρακτηρίζεται συνολικά σάν εξάρτημα τού

λευεοϋ άντρα, ζει κάτω από τήν καθημερινή του έπιδλειρη,

ωτοεομμένη άπό τίς άδελφές τητ ' Εχει μικρότερη επιθετική

δύναμη. "Ομως ή μητέρα (ή λευκή γυναίκα) ξέρει δτι (Χν δχι

ή ίδια, τουλάχιστον ό Υιός της (ό νέγρος άντρας) είναι δυ

νάμει « αρσενικός », δηλαδή ισχυρός.

'Ενώ δμως μερικές γυναικες είναι δυνατό νά προσπα

θούν νά επιτύχουν τήν ελευθερία τους κατά τρόπο ύποεα

ταστατικό, δηλαδή μέ τόν αγώνα των Νέγρων 11 άλλων
καταπιεζόμενων όμάδωνίπού κι αυτές ξεχωρίζουν από διο

λογική άποψη), πολλές ΙΙλλες γυναίκες παραιτήθηκαν δλό

τελα από τόν αγώνα αυτό. Άντίθετα προτιμούν νά άσπα

στοϋν τήν ύποδούλωσή τους, ταυτίζοντας τά δικά τους

συμφέροντα μ' εκείνα των συζύγων τους, aτή μάταιη έλπίδα

τους πώς ό χωρισμός της δύναμης μπορεί νά εξαφανιστεί.

Ή λύση πού 6ρηκαν αύτές είναι νά εξαφανΙσουν δλότελα 
συχνά από ερωτα - τά άτοοφιεά εγώ τους, γιά νά συγχω

νευθούν δλότελα μέ τά ισχ,υρά εγώ των άνδρών τους.

Αυτή ή απεγνωσμένη ταύτιση αποτελεί τόν ρατσισμό των

λευεών γυναικών, που ίσως προκαλει ακόμη μεγαλύτερη

πικρία στούς νέγρους άντρες παρά δ αμεσότερα νοητός ρα

τσισμός των συζύγων αυτών των γυναιεών . δείχνει τήν

προδοσία τής Μητέρας. "Ομωτ, δέν πρόκειται γιά γνήσια

μορφή ρατσισμοϋ, γιατί γεννιέται άπό μιά ψεύτικη ταξική

συνείδηση, από μιά απειλή που aτό κάτω κάτω δέν είναι

παρά μιά ψευδαίσθηση δύναμης. Κι δταν ακόμα είναι εξί

σου ισχ,υρός i'ι καί ίσχ,υρότερος άπό τόν ρατσισμό του λευ

κού άντρα, πάλι είναι διαφορετικός στή φύοη του. Χαρα-

• <Η συγγραφέας τού γνωστού μυθιστορήματος ,,'Η καλύ6α τού Μπαρ

μπα-θωμό. »(Σημ. Μετ.).
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κτηρίζεται άπό μιά Ιδιόρρυθμη ύστερία πού, σπως καί ό

συντηρητισμός τής νέγρικης άστικης τάξης - fι δπωτ δταν ή

γυναίκα οάζει τίς φωνές στόν άντρα της, γιατί μεταχειρίζε

ται τά παιδιά του καλύτερα άπό αυτήν - είναι, ή Ιδια,

άμεσο άποτέλεσμα τού έπισφαλοϋ; χαρακτήρα της δικης

της κοινωνικης κατάστασης. "Ετσι δ νέγρος &ντρας μπορεί

νά γίνει δ άποδιοπομπαίος τράγος γιά τό φαρμάκι πού ή

γυναίκα μάζεψε γιά τόν άντρα της, άλλά είναι άνίκανη νά

τό παραδεχτεί στά ϊσια.

"Εται ή λευκή γυναίκα ~ει τήν τάση νά αίωρείται άνά

μεσα σέ μιά ύποεαταστατική ταύτιση μέ τόν νέγρο άντρα

καί σ' έναν ύστερικό (όχι Όμως γνήσιο) ρατσισμό. Οί ριζο

σπάστριες, πού, όπως πολλές γυναίκες, δίνουν στούς άν

τρες γενικά τό ευεργέτημα της άμφιβολίας, παρουσιάζουν

ιδιαίτερα τήν τάση νά εμπιστεύονται καΙ νά δεϊχνουν συμ

πάθεια στούς νέγρους <'ιντρες - καί τότε συχνά άπογοη

τεύονται πικρά εϊτε γιατί οί νέγροι δ.ντρες τΙς εκμεταλ

λεύονται είτε γιατί ή κίνηση των Νέγρων δέν άναπτύσσεται

άρκετά γοργά, ώστε νά ενισχύσει την υπόθεση της γυναί

κας.

,Εξάλλου σπάνια δ νέγρος δ.ντρας νιώθει μόνο έρωτα καΙ

συμπάθεια πρός τη λευκή γυναΙκα. ~Aς ξαναγυρίσουμε aτή

σύγκριση πού κάναμε. Άκριοώςδπως τό παιδί άρχίζει μ'

ένα δεσμό συμπάθειας πρός τή μητέρα του, άλλά σύντομα

υποχρεώνεται νά μεταφέρει τήν ταύτισή του άπό τή μητέρα

στόν πατέρα του, γιά νά ξεριζώσει κάθε θηλυκό στοιχείο

άπό μέσα του, έτσι καΙ δ Νέγρσς, γιά «νά εΙναι άντρας»,

πρέπει ν' άποδεσμευτεϊ άπό τή λευκή γυναίκα. WΑν διατηρεί

κάποιο δεσμό μαζί της, αύτό; δέν μπορεϊ παρά νά εΙναι

εξευτελιστικός. 'επιπλέον, εξαιτίας του σφοδρού μΙσους

καΙ τής ζήλιας πού νιώθει γιά τόν Κύριό τητ, τόν λευκό

άντρα, μπορει νά τήν επιθυμεί σάν ένα πράγμα πού πρέπει

ν' άποετήσει γιά νά εκδικηθεί τόν λευκό άντρα. "Βτσι,

άντιθετα μέ τήν ξεκάθαρη πόλωση των αΙσθημάτων τής

λευκης γυναίκας, τά αισθήματα του Νέγρου χαρακτηρίζον

ται από τήν άμφισήμαντη φύση τους - τήν έντονη άνάμιξη

~eWTa καί μίσους όμως, άΥl3ξάρτητα από τόν τρόπο με τον
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όποιον εκδηλώνει τά άμφισήμαντα τοϋτα αΙσθήματά του, δ

Νέγρος είναι ανίκανος νά ελέγξει τήν έντασή τους.

"Ενα άπό τά πρώτα θεατρικά εργα τού LeRoi Jones, Ό
'Ολλανδός, δεΙχνει μερικές άπό τΙς ψυχολογικές αυτές εν

τάσεις καΙ διφορούμενες καταστάσεις στΙς σχέσεις του νέ

γρου δ:ντρα μέ τή λευκή γυναίκα. Τίς ποοσωποποιοϋν ό

Κλαίη, ένας νεαρός νέγρος άστός, καΙ ή Λούλα, μιά ξανθιά

μοιραία γυναίκα, σέ μιά συνάντησή τους στόν ύπόγειο σι

δηρόδρομο : Ό Κλαίη περιφρονεί τή Λούλα σάν παιχνίδι

ατά χέρια τού λευκού c'ί.ντρα, ένώ παράλληλα νιώθει γι' αυ

τήν, χωρίς νά τό θέλει, έοωτιεή ελξη· ενώ αύτή τόν κατα

λα6αίνει άμεσα καΙ θαθιά, τελικά δμως τόν προδίδει, κι

δλα αυτά τελειώνουν μ' ενα πισώπλατα χτύπημα μ' έγχειρί

δια (δταν μπήγει τΙς φωνές « μέ βιάζει» καί τό σκάει δίχως

νά πάθει τίποτα - πιθανώτ γιά νά πάει νά καταστρέψει κι

άλλους νεαρούς Νέγρους πού δέν θά της φταίνε σέ τίποτα).

Αύτή είναι ή 6αθύτερη άποψη ένός νέγρου άντρα γιά τή

λευκή γυναίκα. Ή Λούλα δέν μας φαίνεται πώς είναι πρα

γματική γυναίκα, γιατί είναι προϊόν τού φυλετικού ΟΙδιπό

δειου συμπλέγματος πού περιγράψαμε.

Ή σχέση πάλι τού νέγρου άντρα μέ τόν λευκό άντρα μι

μείται τή σχέση τού άρσενικού παιδιού μέ τόν πατέρα.

'Έχουμε δεί πώς κάποια στιγμή τό αγόρι, γιά νά εκδηλώσει

τό ηώ του, πρέπει νά μεταφέρει τήν ταύτισή' του από τήν

(άνίσχυρη) γυναίκα στόν (Ισχυρό) άντρα. Μισεί τόν δυνατό

πατέρα του. "Οαωτ, 6ρίσκεται μπροστά στό δίλημμα: άν

πραγματοποιήσει τή μεταφορά αυτή (μέ τούς δρους τού πα

τέρα φυσικά) θά άνταμαφθεϊ- άν αρνηθεί, δ άντρισμός του

θά τεθεί ύπό άαφισθήτηση. "Ενατ Νέγρος τής Άμερικης

δέν μπορεί νά πάρει παρά μία άπό τίς άεόλουθο; στάσεις:

1) Μπορεί νά ύποχωρήσει στούς δρους τοϋ λευκοϋ άντρα

καί νά εξαγοραστεί απ' αυτόν (ό Μπαρμπα-Θωμάς τού μυ

θιστορήματος τής Μπήτσεο-Στόου].

2) Μπορεί ν' αποκρούσει αύτή τήν ταύτιση, συχνά γιά νά

έπιδοθει στήν δμοφυλοφιλία. "Η μπορει έπΙσης νά συνεχί

σει νά κατα6άλλει άπελπισμένες προσπάθειες γιά ν' απο

δείξει δτι άν στά μάτια τiΊς λευκής κοινωνίας δέν εΙναι
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«&ντρας », δέν εΙναι τουλάχιστο γυναίκα (σύμπλεγμα τού

μαστροπού). Μέ τό νά συμπεριφέρεται σ' δλες τΙς « σεύ

λες» περιφρονητικά, δείχνει σ' όλο τόν κόσμο δτι όνήκει

στήν όνώτερη σεξουαλική τάξη.

3) Μπορεί νά προσπαθήσει ν' ανατρέψει τή δύναμη τού

Πατέρα. Μιά τέτοια προσπάθεια μπορεί, δχι δμως όναγκα

στικά, νά περικλείνει τήν έπιθυιιια του νά γίνει ό ίδιος Πα

τέρας, άναλαμθάνοντατ τή θέση ισχύος.

"Αν ό Νέγρος δέν διαλέξει τήν πρώτη λύση, νά ταυτιστεί

μέ τόν Πατέρα δεχόμενος τούς όρους πού τού θέτει ό Πατέ

ρας, κινδυνεύει νά ϋποοτεϊ ευνουχισμό (καταστροφή τού

όντρισμού του, της άθέμιτης «όρσενικης» δύναμής του),

ίδιαίτερα άν θίξει τόν θησαυρό τού Πατέρα, τό στήριγμα

καί τήν ενσάρκωση της δύναμης τού Πατέρα: τή γυναίκα

του. Ό φυλετικός αυτός ευνουχισμό; γίνεται όχι μόνσ

μεταφορικά όλλά κατά κυριολεξία, μέ τή μορφή λιντσαρΙ

σματος.

WΑς έφαομόσουμε τώρα τήν πολιτική έομηνεϊα μας γιά τό

Σύμπλεγμα της Ήλέκτρας στήν ψυχολογία της νέγρας γυ

ναίκας. "Αν δ νέγρος &ντρας εΙναι Γιός της άμερικανικης

οίκογένειας, τότε ή νέγρα γυναΙκα είναι Θυγατέρα της. Ή

όρχική της συμπάθεια πρός τή λευκή γυναίκα (τή Μητέρα),

δ δεσμός τής κοινης καταπίεσης μ' αυτήν (τή Μητέρα) εν

άντια aτόν λευκό άντρα (τόν Πατέρα) περιπλέκεται άπό τή

μεταγενέστερη σχέση της μέ τόν λευκό άοσενιεό (τόν Πα

τέρα). "Οταν άναεαλύψα δτι ό λευκός άντρας εΙναι κάτο

χος αυτού τού « κόσμου τών ταξιδιών καί της περιπέ

τειας », τ6 κορίτσι πού ορΙσκεται στήν ύποτακτική θέση

τού παιδιού, ποοοπ. θα νά ταυτιστεί μαζί του, νά άπορρί

ψει δ.τι θηλυκό έχει μέσα του (αϋτό μπορεί νά είναι ή αίτια

της μεγαλύτερης έπιθετιπότητατ της νέγρας γυναΙκας σέ

σύγκριση μέ τόν πειθήνιο χαρακτήρα τής λευκής όδελφης

της). Στήν προσπάθειά της ν' όπορρΙψει τό (άδύναμο) γυ

ναιεεϊο στοιχείο άπό μέσα της, φτάνει νά μισήσει τή Μη

τέρα (λευκή γυναΙκα). "Οπωτ καί τό νεαρό κορίτσι, μπορεί

ν' αντιδράσει στήν όνισχυρία της μέ δύο τρόπους: ν' άπο

ετήσει άμεσα ισχύ μιμούμενη τόν λευκό άντεια, νά γίνει έτσι
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« κάποια », μιά γυναίκα μέ δυνατό χαρακτήρα πού άνεθαϊ

νει ψηλά (<<Ιδιαίτερα Υιό μιά νέγρα γυναίκα »), ή μπορεί

νά αποκτήσει Ισχύ έμμεσα μέ τό νά αποπλανήσει τόν Πα

τέρα (νά ή περίφημη σεξουαλική γοητεία των νέγρων γυ

ναικών), ερχόμενη έτσι σέ σεξουαλικό συναγωνισμό μέ τή

λευκή γυναϊκα Υιό τήν κατάκτηση της εύνοιας του Πατέρα

- πράγμα πού τήν κάνει νά μισεί καί νά ζηλεύει τή λευκή

γυναίκα, τήν όποία πρέπει τώρα νά προσπαθήσει νά μιμη

θεί.

Στό μεταξύ ή σχέση του Άδελφού (του νέγρου άντρα)

καΙ της Άδελφης (της νέγρας γυναίκας) είναι σχέση άντα

γωνισμοϋ καί άμοιθαϊω; περιφρόνησης. Ό καθένας τους

βλέπει τόν άλλο οάν έναν ανήμπορο υπηρέτη καί ποοσπα

θεϊ απεγνωσμένα νά τά πάει καλά μέ τούς Γονείς (τον λευκό

αντρα καΙ τή λευκή γυναϊκαμ'Ο καθένας τους παρακολου

θεϊ τά ερωτικά παιχνίδια τού άλλου, δμως τούς εΙναι δύσ

κολο νά κατευθύνουν τήν ερωτική δράση τους δ ενας πρός

τόν άλλο: κι οί δύο τους δλέπουν πάρα πολύ καθαρά b
ένα; μέσα στόν άλλο.

Μπορούμε επίσης νά χρησιμοποιήσουμε τήν οίπογένεια

μέ διαφορετικό τρόπο γιά νά φωτϊοουμε τήν ψυχολογία τού

ρατσισμού. ~Ας δούμε τόν ρατσισμό σάν μιά μορφή του

Αίώνιου Τριγώνου. Στήν περίπτωση αύτή δ λευκός άντρας

είναι δ Σύζυγος, ή λευκή γυναίκα ή Σύζυγος καί ή Νέγρα

εΙναι ή 'Άλλη Γυναίκα. Είδαμε πώς τό εΙδος αυτό της διχο

τόμησης ανάμεσα στήν « καλή" καί τήν « κακή" γυναίκα

είναι κι αυτή προϊόν του Οιδιπόδειου συμπλέγματος. 'Ένας

&ντρας δέν μπσρεί νά νιώθει ταυτόχρονα έρωτα καί στοργή

γιά τό ίδιο αντικείμενο, πρέπει λοιπόν νά μοιράσει τά αί

σθήματά του: γιά τή σύζυγό του καί τή μητέρα τών παι

οιών του νιώθει σεδαομό καί στοργή- γιά τήν « dλλη " γυ

ναίκα - τό σκεύος της ήδονης του - νιώθει πάθος. Ή

παραπέρα εξώθηση μέχρι αυτης της διαίρεσης μέ δάση ΟΙΟ

λογικά γνωρίσματα, λ.χ. τό χρύιμα* fι τήν ταξική οίεονο-

··Ένιι εvδιαφε\,JOV άπό ψυχολογική άποψη παράδειγμα της κοινης καΙ ίΎ

αλλασσόμενης πολιτικήτ λΕιτουργίας παρέχΕι ή ύποεατάσταση της φυλετι

;<1];κ6.0τας από τή σεξουαλική κάστα, λ,χ., μιά νέγρα λεσ6ιάζουσα σέ μιιί
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μιεή διάκριση, διευκολύνει τήν άσκηση αυτής της σεξουα

λικής σχιζοφρένειας. Πράγματι, δέν είναι πιά κανείς ϋπο

χρεωμένος, γιά ν' άποφϋγει τό αίσθημα ένοχής πού προκα

λεϊ ή παραδίαοη του ταμπού της αΙμομιξίας, νά εξευτελίζει

τό σεξουαλικό του αντικείμενο. Είναι ήδη έξευτελισμένο εξ

όοισμοϋ (ταξιεοϋ}. (Ίσως μπορούμε νά κρίνουμε τήν έκ

ταση της διαφθορό.ς του ψυχισμού του λευκού άντρα μέ τή

μανία πού κυνηγό. τή μαύρη γυναικεία σάρκα σάν κάτι τό

εξωτικό, ερωτικό, γιατί είναι ό άπαγορευμένος καρπός). Ή

νέγρα γυναίκα πάλι, αν πληριiινει τό τίμημα αi!τής τής σε

ξουαλικής της εκμετάλλευσης, τουλάχιστον είναι ελεύθερη

από τή σκλαδιά της οίκογενειακής δομήτ. 'Ενώ ή λευκή γυ

ναίκα, αν καί είναι αντικείμενο σεθασμοϋ στόν ρόλο της ώς

Μητέρας, είναι μόνιμα αλυσοδεμένη στόν ίδιαίτερο τύ

ραννό της. τι νιώθουν οί γυναίκες τού φυλετιεοϋ αυτού

τριγώνου ή μιά γιά τήν άλλη; ΔιαΙρει καί δααϊλευε : έγιναν
έχθρές μεταξύ τουτ- 01.Λευκές νιώθουν περιφρόνηση πρός

τίς ανήθικες « πόρνες », ενώ οί Νέγρες τίς ζηλεύουν σάν

χαϊδεμένες κουκλες. Ή νέγρα γυναίκα ζηλεύει τή νομιμό

τητα, τά προνόμια καί τίς άνέσε«; της λευκής γυναίκας,

παράλληλα δμω-; νιώθει καί δαθιά περιφρόνηση γι' αυτήν :
οί λευκές γυναικες είναι «παγωμένο; σκύλες », πού τήν

έχουν καλά, γιατί δάζουν τίς νέγρες γυναίκες νά κάνουν

δλες τίς δουλειές τους σάν λευκών γυναιεών - άπό τήν Ικα

νοποίηση των σεξουαλικων άναγεών καί του πάθους των

συζύγων τους καί τήν περιποίηση των παιδιών τους μέχρι

τίς χοντροδουλειές τους (<<δοήθαα ») στό νοικοκυριό.

Κατά τόν Ιδιο τρόπο καί fι περιφρόνηση της λευκής γυναι

κας γιά τή νέγρα είναι ανακατεμένη μέ ζήλια γιά τή μεγα

λύτερη σεξουαλική ελευθερία της τελευταίας, γιά τόν

παράφορο χαρακτήρα της, γιά τήν ανεξαρτησία της από τά

δεσμά του γάμου. Γιατί ατό κάτω κάτω ή νέγρα γυναίκα

δέν ζει κάτω από τήν αντρική κηδεμονία, είναι περισσότερο

κυρία του εαυτοϋ της, μπορεί νά πηγαινοέρχεται, νά φεύγει

από τό σπίτι, νά δουλεύει (ακόμα κι άν πρόκειται γιά εξευ-

λεσοιακή σχέοη ανάμεσα σέ μαί·ρη καί λευκή παίρνει αυτόματα τόν ρόλο

τοϋ άντρα.
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τελιστιεή δουλειά) 1Ί καΙ νά μήν κάνει τίποτε. Άλλά εκείνο

πού δέν ξέρει ή λευκή γυναίκα είναι δτι ή Νέγρα μπορεί νά

μήν εξαρτάται από εναν άντρα, δμως στήν περίπτωση αυτή

μπορεί νά γίνει θύμα δλων τών άντρων. Ούτε ή μιά οϋτε ή

άλλη ~ει άλλη εκλογή παρά νά εΙναι είτε κοινή είτε ατο

μική ιδιοκτησία- επειδή δμως καθεμιά τους πιστεύει πώς ή

άλλη 6ρίσκεται σέ πλεονεκτικότερη θέση, στρέφουν τήν

απογοήτευσή τους ή μιά ενάντια στήν lίλλη, καΙ όχι ενάντια

στόν αληθινό Εχθρό, τόν "Αντοα.

~Αν στό σεξουαλικό δράμα τού λευκού δντρα τΊ λευκή γυ

ναίκα παίζει τόν ρόλο της Συζύγου (τής ίδιωτικής περιου

σϊω; του) καΙ ή νέγρα γυναίκα τόν ρόλο τής Πόρνης (τής

δημόσιας περιουσίας του), ποιό ρόλο παίζει δ νέγρος άν

τρας ; Τόν ρόλο τού Μαστοοποϋ : είναι ενα πιόνι στή σκα

κιέρα της σεξουαλικότητας τού λευκού άντρα. Γιατί, δπως

είδαμε, δ νέγρος άντρας δέν είναι πλήρης ζιντρας, ούτε καί

ενας όμοφυλόφιλος (πού παραιτήθηκε ολότελα από τόν

αγώνα γιά τήν αναγνώρισή του σάν άντρα), αλλά ενας έξ

ευτελισμένος άντρας. ('Ότι ή λέξη μαστροπός σημαίνει

«εξευτελισμένος άντρας» φαϊνεται από τό γεγονός δτι

κατά τόν αντρικό κώδικα τό ν' άποεαλέσω; κάποιον μα

στροπό ίσοδυναμεϊ μέ πρόσκληση σέ μονομαχία. 'Υπο

γράμμισα ήδη δτι Ονόματα ζώων τόσο γιά τόν άντοα δσο

γιά τή γυναίκα χρησιμοποιουνται μόνο γιά εξευτελισμό 
επιβήτορας, γάτα, κόκορας ε.λπ. κανονικά μόνο στήν αρ

γκό των γκέτο.) Ό άντοισμό; του Νέγρου εΙναι τόσο άδέ

δαιω; ώστε αναγνωρίζεται μόνο οτόν θαθμό πού αυτός

ασκει τήν εξουσία καί τόν ~λεγχό του (δηλαδή τήν κακομε

ταχείριση) πάνω στίς γυναικες, πού είναι ακόμα πιό άνί

σχυρες απ' αυτόν. Καϊ επειδή 01.γυναικες εΙναι τό κυριό

τερο δπλο του στόν αγώνα γιά επίδειξη άντρισμοϋ μέ τόν

λευκό άντρα, ή σχέση του μ' αυτές διαφθείρεται - δέν εΙναι

ή έπιδολή του άντρα πάνω σέ μιά γυναίκα, του συζύγου

πάνω στή σύζυγο, αλλά ή εξουσία του μαστοοποϋ πάνω

στήν πόρνη: παρέχει στη νέγρα γυναίκα ψεύτικη προστα

σία, καί άν καμιά φορά τήν προστατεύει Μ6 τούς κινδύ

νους της αγορας, τό κάνει γιά τό δικό του συμφέρον.
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'Ωστόσο, άκόμα κι δταν φαϊνεται πώς είναι ό κύριος έεμε

ταλλευτής της, στήν πραγματικότητα δέν είναι παρά μόνο ό

έμμεσω; πράκτορας της εκμετάλλευσής της. Γιατί άκόμα καί

όταν ορθώνει τίς φοράδες του στά6λου του τίς μέν ενάντια

στίς δέ, δταν σπαταλά στό πιοτό καί στόν τζόγο τά λεφτά

τους (καρπό σκληρού μόχθου άπό τήν άμεση ~κμετάλλευσή

τους ~κ μέρους του λευεοϋ άντρα), όταν τίς χτυπά καί τίς

ορίζει, πάλι δέ θα γίνει ενας πραγματικός άντρας. Ό πρα

γματικός άντρας, τό ξέρουν κι οί δυό τους, είναι Ό "Αν

τρας (6 λευκός άντρας). Μόνο αύτός μπορεί νά δώσει νομι

μότητα aτό Νέγρο fj τή Νέγρα. ΚαΙ πάλι, δπωτ στό τρίγωνο

πού σχηματίζει μέ τή Σύζυγο καί τήν Πόρνη, κρατάει κρε

μασμένους στήν δκρη ενός σπάγκου τόν Μαστροπό καί τήν

Πόρνη, πού μέσω τού μεταξύ τους άγώνα μάχονται στήν

πραγματικότητα ενάντια σ' αυτόν. Πολλές από τΙς έντάσευ;

πού ϋφϊστανται μέσα σ' αύτά τά επάλληλα τρίγωνα, φαϊ

νονται στό παρακάτω σύντομο άπόσπασμα, πού μιά νέγρα

γυναίκα απευθύνει οτόν άντρα μέ τόν όποίο συνδέεται:

Φυσικά θά πεΙς: « Πώς είναι δυνατό νά σ' άγαπώ καΙ νά θέλω νά

είμαι μαζί σου δταν γυρίζοντας στό σπίτι σέ δλέπω σάν παγό

δουνο ; ΟΙ λευκές γυναΙκες ποτέ δέν ανοίγουν τήν πόρτα γιά τούς

συζύγους τους μέ τόν τρόπο πού τό κάνετε εσεϊς οι μαϋρες σκύ

λες ».

ΚαΙ δέδαια δέν είναι έτσι, μπουνταλά μου! Γιατί νά ορίσκονται

στό χάλι τό δικό μας άφοϋ ~aυν ύπηρέτριες σάν καί μένα γιά νά

κάνουν δλες τΙς δουλειές τους; Ή λευκή κυρία δέν ~ει ανάγκη νά

μπήξει τίς φωνές φτά παιδιά της, οϋτε νά στέκεται όρθια πάνω

από τήν κουζίνα τηο όλα τά κάνουνάλλοι γι' αυτήν καΙ ό dντρας

της, είτε τήν άγαπ άέι είτε όχι. κουδαλίί ... κω,Οπλα ... τ' ι'ι.κους, νε

γρούλη ; ΚΟΥΒΑΛΑ/

Gail Α. Stokes, στό « Νέγρα Γυναίκα οέ Νέγρο "Αντρα»

Λιμπεραίητορ, Δεκέμβρης 1%8

"Ομωτ, δέν είναι μόνο ή άπασχόληση της νέγρας γυναί

κας μέ τόν λευκό άντρα πού διαφθείρει τή σχέση τη; μέ τό

νέγρο άντρα. Γιατί καί δταν άκόμα ή νέγρα γυναίκα ξο

δεύει το τελευταίο της δολάριο γιά νά κεράσει f'να ποτό τόν
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νέγρο άντρα, ό νοϋτ της στήν πραγματικότητα είναι στόν

λευκό άντρα. Νά τι λέει ή ~Άπιστη στό Ι::ργο τού Cleaver, 'Η

Άλληγορία τoiΊ νέγρου εύνούχου :

'Ανέκαθεν πίστευα δη μιά vl::Yeaγυναίκα πού παντρεύεται ένα

Λευκ() είναι σάν νά προσθέτει τό τελευταίο άστρο στό στέμμα της.

Είναι τό κορύφωμα της επιτυχίας στά μάτια της καί στά μάτια

ιών άδελφών της. Δέστε πόσες ενδοξες Νl::Υρες παντρεύτηκαν

Λευκούς. "Ομωτ, καΙ δλες όσες οέν είναι διασημότητες θά ήθελαν

νά γίνουν, γιά νά παντρευτούν Λευκούς. Γό αγόρι των ονείρων

του; είναι ό Άσπρούλης. 'Όταν σάς φιλοϋν , στήν πραγματικό

τητα, δέν φιλούν εσάς. Κλείνουν τά μάτια τους καί φαντάζονται

π(ος φιλοϋν τό Λευκό άγόρι πού ονειρεύονται. Άκούστε τά

όνειρα αυτά (... ). Ό 'Ιησούς Χριστός δ άγνός είναι δ ψυχικός

νυμφϊω; της νΙΎρας γυναίκας. Κάποτε στό διάΟα τής ζωης σας θά

μάθετε δτι κατά τή συνουσία καί τήν (ϋρα τού οργασμού ή μαύρη

γυναίκα, στά πρώτα φρικιάσματα τοϋ σπασμού της, ξεφωνίζει ιό

όνομα τού Χριστού. «Χριστέ μου, έρχομαι!» τοϋ φωνάζει. Καϊ

σένα, αυτό θά οέ πονέσει. Θά είναι σάν μαχαιριά ατήν καρδιά

σου. θα είναι σάν ή γυναίκα σσυ, τήν ωρα τού όργασμού νά ξε

φωνίζει τό δνφμα κάποιου πονηοοϋ μοοφονιοϋ τής συνοικίας.

"Ετσι ή νέγρα γυναίκα τρέφει τήν ίδια περιφρόνηση γιά

τόν νέγρο αντρα πού ~ει κι αϋτό; γιά εκείνη - ενας πρα

γματικός άντρας θά μπορούσε νά τήν άνεδάσει μέ τον γάμο,

χάρη στήν άνώτερη τάξη του. Δέν μπορεί νά νιώσει σεδα

σμό γιά τ6 νέγρο άντρα, γιατί ξέρει δτι αϋτότ δέν ~ει κα

μιά δύναμη. Ό λευκός άντρας τουλάχιστον « συντηρεί » τΙς

γυναίκες του καί δέν τί ς δέρνει. Ό λευκός άντρας είναι

πάντα ευγενικός, τρυφερός καί πολιτισμένος. Ή νέγρα γυ

ναίκα δέν δλέπει πώς είναι τέτοιος άπό συμφέρον: έτσι

ούτε δ Μαστροπός οϋτε ή Πόρνη θά ϋποιριαστοϋν δη ό Ευ

γενικός Λευκός Πελάτης τους φταίει γιά τήν καταστροφή

καί των δυό τους.

"Βτοι εκείνο πού επιτρέπει στήν Παναμερικανική οίκογέ

νεια νά έπιθεδαιώνει τήν ϋπαρξή της είναι τό Πορνείο τού

γκέτο τών Νέγρων. Ό 6ιασμός της νέγρικης κοινότητας

στήν 'Αμερική κάνει δυνατή τή διατήρηση της οίεογενεια

κης δομή; της λευκης κοινότητας πού είναι μεγαλύτερη,
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δπως ακριοως ή σεξουαλική πορνεία γενικά στηρίζει τήν

αξισσέοαστη οΙκογένεια των μεσαίων τάξεων. Ή νέγρικη

κοινότητα είναι ή εξωτερική όμάδα πού Ικανοποιεί τίς σε

ξουαλικές ανάγκες της λευκης άνθοώπινη ; οίεογένεια; καί

τή; επιτρέπει νά εξακολουθεί νά ύπάρχει. Κι αυτός είναι ό

λόγος πού δέν ύπάρχει οίκογενειακή σταθερότητα στά

γκέτο.

Γό γεγσνός ότι συναντούμε τόσο συχνά αύτό τό φυλετιεο

σεξουαλικό σύστημα σέ μικρογραφία μέσα στή ζωή των

άτόμων αποκαλύπτει πόοο δαθύ είναι τό πρό6λημα. Τό

ατομικό λευκό νοικοκυριό στηρίζεται στήν ίσόδια εκμετάλ

λευση των νέγρων γυναικών στίς δουλειές τού νοικοκυριού

ή στόν σεξουαλικό τομέα. Φαίνεται λοιπόν φυσικό στόν

νεαρό Νέγρο πού προέρχεται από τό γκέτο νά κάνει λίγο

τόν μαστροπό, η καί τόν διαφθορέα, γιατί ή αξία του σάν

« άντρα» θά κριθεί από τόν τρόπο μέ τόν όποίο θά είναι σέ

θέση νά κουμαντάρει τίς πόρνες του - καί από τό πόσες

μπορεί νά κουμαντάρει ταυτόχρονα. Γίνεται μαέστρος στόν

τσαρλατανισμό καί τό ψέμα. "Αν τά καταφέρει ν' άγει

στρώσει καί καμιά Λευκή θά είναι μιά νέα επιτυχία του,

γιατί θά σημαίνει ένα άμεσο πλήγμα στόν λευκό άντρα (τόν

Πατέρα). Αύτό εξηγεί τό συχνό συνταίριασμα της λευκής

πόρνης μέ τό νέγρο μαστροπό: ή λευκή γυναίκα (Μητέρα)

ξεπέφτει καί γίνεται πόρνη σάν τή νέ'γρα γυναίκα, χαστούκι

κατάμουτρα στόν λευκό άντρα. Είναι τό πολυτιμότερο

κτήμα τού Πατέρα πού τώρα ξαναπoυλι~ται σ' αύτόν σάν

χαλασμένο εμπόρευμα. 'Όσο γιά τήν ίδια τή λευκή πόρνη,

αύτή - στίς λίγες περιπτώσεις πού είχε κάποια δυνατότητα

εκλογής - εχει σπρώξει τόν μαζοχισμό ως τά ι1κρα. Γίνεται

όλοκληρωτικά λεία τού λευκού ανθρώπου δείχνοντάς του

ότι αποδέχτηκε τήν έσχατη ταπείνωση: ένα νέγρο μα

στροπό.

2. «ο ANΛPTΣMO~ ΤΩΝ ΝΕΓΡΩΝ»

Ποιά είναι ή στάση τής μαχόμενης νέγρικης κοινότητας

άπέναντι ο' αύτή τήν ψυχοοεξουαλική ύποθάθμιοη πού λέ-
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γεται ρατσισμός; Είπα παραπάνω δτι δ νέγρος άντρας

μπορεί νά διαλέξει άνάμεοα σέ τρεις τρόπους γιά γ' άντι

δράσει στήν κυριαρχία τού λευκοϋ άντρα:

1) Μπορεί νά υποταχθεί στούτ δρους πού του ύπαγο

ρεύει δ λευκός άντρας (καί νά γίνει, στήν καλύτερη περί

πτωση, μιά νέγρικη διασημότητα - ήθοποιότ, άθλητήτ, μου

σικός - fι καΙ μέλος τής νέγρικης αστικής τάξης).

2) Μπορεί νά απαρνηθεί όλσκληρωτικά τήν ταύτιση μέ

δλα τά επακόλουθα αυτης της άρνηοητ.νά χαρακτηριστεί

δηλαδή σάν κάτι λιγότερο άπό «δ.ντρας» (11ρημαγμένη
νεολαία τών γκέττο πού περιέγραψα).

3) Μπορει να προσπαθήσει νά έξεγερθεί εαί νά άνατρέ

ιρει τόν Πατέρα, πράγμα πού μπορεί νά περιλάδει καί τήν

κλοπή τή; θέσης Ισχύος του γιά λογαριασμό δικό του (έπα

ναστατική πολιτική οργάνωση ίδιαίτερα τών σημερινών μα

χόμενων νέων).

Ή κίνηση των Νέγρων διάλεξε την τρίτη λύση, πού είναι

καΙ Τι κατά πολύ ύγιέστερη. "Ομως πώς σχεδιάζει νά την

πετύχει; "Ενας τρόπος είναι νά ενωθεί μέ τίς λευκές δυνά

μεις πού επιδιώκουν τό ίδιο πράγμα*. Ξαναγυρίζουμε πάλι

στήν οικογένεια. Ό λευκός άντρας είναι δ ντελικάτος Νό

μιμος Γιός. Ό νέγρος &ντρας είναι δ σκληρός Νόθω;

'Αδελφός, δ παράνομος γιός πού θέλει νά δοκιμάσει τήν

τύχη του γιά τήν κατάκτηση της έξουσίας. Οί έτεοοθαλεό;

,Αδελφοί ~καναν μιά συμφωνία: ό άποπληρωμένοτ 'Αδελ
φός προσφέρει τίς γυναικες του καί τήν επαναστατική του

δύναμη στόν παραχαΙδεμένο νευρωτικό Νόμιμο Γϊό, μΙ: άν

τάλλαγμα τήν τακτική του, τή ρητοριεή του, καί, πάνω απ'

όλα, τήν ϋπόοχεοη νά του παραχωρήσει ένα κομμάτι από τά

πρωτοτόκιά του. όταν άνεθεί aτό θρόνο. Στήν περίπτωση

αύτή Τι .συμφωνία δέν προ6λέπει δικαιοσύνη καί Ισότητα

των δύο άδελφών, άλλά έξουσία (τού αρσενικού).

Καί πφιά είναι Τι Μικρή Άι'n'λ(ι"ή ; 'Επιτρέπεται στΙς

• Έδώ, εαί ο' όλόκληρο τούτο τό κεφάλαιο, παίρνω Πι Ηέση τού Κόμμα

τος των Μαύρων Πανθήρων σαν άντιποοσωπτυτική τής Μαύρης Δύναμης,

αν καί ξέρω καλά πώς τό κόμμα αυτό 6ρίσκεται σέ βίαιες άντιθέοεη; με

lιλλες όμάδες τής Μαύρης Δύναμης πάνω σε πολλά πράγματα.
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λευκές γυναίκες της Άριστερας ν' ακολουθήσουν ένδεχο

μένως τό κίνημα, άν δέχονται ν' άναλάδουν τίς αγγαρείες

του- όμως τίς περισσότερες φορές τίς άποκρούουν καί τίς

άφήνουν έξω από αυτό (« πανοϋελεα » πού πάντα γυ

ρεύουν νά πάρουν μέρος σ' αυτό καί κάνουν σκηνές στήν

παραμικρή «σoιJινιστική » παρατήρηση των άντρων). Ή

,Αδελφή αύταπατάται ταυτιζόμενη τόσο έντονα μέ τόν Με

γάλο'Αδελφό, ώστε πολλές φορές άρχίζει νά πιστεύει πώτ

είναι [δια μ' αυτόν. της γίνεται Όλο καί πιό δύσκολο νά

ταυτιστεί μ' tκείνη τήν ανώνυμη μάζα τών συνηθισμένων

γυναικών (Μητέρα) τήν όποια πρέπει νά σκοτώσει μέσα της

γιά νά κερδίσει τήν επιδοκιμασία του Μεγάλου Άδελφοϋ,

πού τήν ένθαρρύνει στήν προσπάθεια αυτή. Αϋτότ ξέρει δτι

οί ψευδαισθήσεις γιά τή μελλοντική συμμετοχή της στή δύ

ναμη θά τήν κάνουν μέ τόν καιρό πιό πειθήνια. Μποοεϊ νά

τού φανεί χρήσιμη, Ιδιαίτερα γιά νά πλήξει τόν Πατέρα.

'Επιπλέον, οί Άδελφοί έκαναν μιά συμφωνία αϊματος :
μοϋ παραχωρείς τίς « εότεο » σου (6 Μπάσταρδος Άδελ

φός Ιεανοποιεϊ τίς φαντασιοπληξίες του σέ σάρος της Μι

κρης Άδελφής, ενω τό λευκό αγόρι κάνει πώ; δέν δλέπει)

καί θά σού δώσω τΙς δικές μου (τό λευκό αγόρι προχωρεί

οτήν πρώτη πραγματική σεξουαλική έμπειρία του, ενώ ό

Μπάσταρδος'Αδελφός κρυφογελά).

Κι ή νέγρα αδελφή; Οί μαχόμενοι νέγροι άντρες, πού θέ

λουν τώρα τή «νομιμότητα », ανασυντάσσουν τόν σεξουα

λισμό τοω; γιά νά συμμορφωθούν μέ τό Ισχύον υπόδειγμα.

Γίνονται τώρα προσπάθειες νά έμφυτευθεί ό θεσμός της οι

κογένειας στή νέγρικη κοινότητα, νά μεταμορφωθεί ή νέ

γρικη κοινότητα από μπορντέλο γιά τή λευκή οίεογένεια σέ

νέγρικη οικογένεια. Ή νέγρα γυναίκα Εγκαταλείπει τόν

προηγούμενο ρόλο της, της Πόρνης, γιά νά γίνει ή Μαύρη

Βασίλισσα, ή Τιμημένη-Μητέρα-τών-Παιδιων-μου. "Ετσι ό

Μπάσταρδος Γιός άνέλαθε τόν ρόλο τοϋ Πατέρα μέσα οτή

δική του κοινότητα, σάν προοίμιο της Επικε(μενης tξουσίας

του. Παραθέτουμε μιά άφίσα πού τή βρήκαμε κολλημένη

στή βιτρίνα ενός μαγαζιού τού East Vίllage καί εΙχε μεγάλη

κυκλοφορία:
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Ο ΜΑγΡΟΣ χργΣΟΣ

(ένα μεγάλο εντυπωσιακό προφίλ νέγρας μέ αφρικανικδ ντύσιμο)

ΕΙΜΑΙ Η ΝΕΓΡΑ ΓγΝΑIΚΑ, ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΒΑΣΙ

ΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ. ΜΕΣΩ ΕΜΟΥ Ο ΝΕΓΡΟΣ ΑΝΤΡΑΣ

ΓΕΝΝΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟΥ.

"Αν δέν προστατεύει τή γυναίκα του δέν θά γεννήσει καλό ~θνoς.

Καθήκον μου είναι νά διδάσκω καί νά καταρτίζω τούς νέους, πού

αποτελούν τό μέλλον τού ~θνoυς.

Μαθαίνω στά παιδιά μου τή γλώσσα, τήν ίστορία καί τόν πολιτι

σμό, δταν είναι άεόμα πολύ νεαρά.

Γά μαθαίνω ν' αγαπούν καί νά σέδονται τόν πατέρα τους, πού

δουλεύει σκληρά γιά νά μεοοοϋν να ~oυν κατάλληλη τροφή, ρου

χισμό καί στέγη.

Φροντίζω καί κάνω τήν κατοικία μας άνετη γιά ιό σύζυγό μου.

"Ανταναελώ τήν αγάπη του πρός τά παιδιά, δπως τ6 φεγγάρι αν

τανακλά τό φως τού ήλιου πρός τή γή.

Κάθομαι καί συζητώ μέ τόν σύζυγό μου γιά τΙς καθημερινές άνάγ

κες καί τά ποοθλήματα, ωστε νά τά λύνουμε καί νά οργανώσουμε

ένα στέρεο καί ειρηνικό νοικοκυριό.

Τό καλύτερο δωρο πού μπορω νά κάνω στό έθνος μου είναι γερά,

ύγιή, ~ξυπνα παιδιά πού θά γίνουν οί αύριανοί ήγέτο; του.

Ξ ίρω δτι ή άληθινή άξία ένός έθνου.; εκφράζεται μέ τόν σεδασμό

καί τήν προστασία ιή; γυναίκας, γι' αυτό κι έγώ συμπεριφέρομαι

πάντα μέ πολιτισμένο τρόπο, καί μαθαίνω τά παιδιά μου νά κά

νουν τό ίδιο.

ΕΙμαι ή Νέγρα Γυναίκα.

"Ομωτ μιά τέτοια μεταμόρφωση, καί αν ακόμα πετύχει,

είναι προϊόν της φαντασϊαο γιατί δοον καιρό δ λευκός αν

τρας παραμένει στήν εξουσία, εχει καί τό πρσνόμιο νά κα

θορίζει τή θέση της νέγρικης κοινότητας δπως αυτός τό εν

νοεί - γιατί άπό αυτόν εξαρτάται ή ίδια iι έπιδάοοή της 
καί οί ψυχοσεξουαλικές συνέπειες αύτοϋ του καθορισμού

οέ κατώτερο επίπεδο θά εξακολουθούν νά λειτουργούν.



Ο PATΣJΣMOΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΉ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ OlΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 161

"Ετσι ή έννοια τή; Άξιοπρεπούς Νέγρικης ΟΙκογένειας

σπάνια είοχωοεϊ πέρα από τούς κύκλους τής « κατ' ό.πομί

μηση Άστικης Τάξης» η τούς Άληθινούς Πιστούς τή;

'Επανάστασητ. Πραγματικά, θά πρέπει νά εχει κανείς φα

νατική πίστη στήν 'Επανάσταση, γιά νά καταπολεμήσει τά

νοητικά σχήματα πού δημιουργεί τό σημερινό σεξουαλικό

φυλετικό σύστημα. Μόνο ό σταθερός όραματισμός ένός

μελλοντικού αλλιώτικου κόσμου μπορεί νά κάνει κάποιον ν'

άοπαστεί μιά τόσο παράξενη δομή. Είναι λοιπόν εύλογο, οί

σκληροί νέοι τών γκέτο νά μήν είναι πολύ πρόθυμοι νά δά

λουν σέ έφαοαογή μιά τέτοια οικογενειακή δομή. Κάθε μέ

ρα 6ρίσκονται οτό έλεος των σεξουαλικών ό.ναγκών τής

λευκης Οίεογένειω; Δέν μπορούν νά έπιτρέψουν στόν έαυ

τό τους νά αγνοήσουν τή δυσάρεστη πραγματικότητά τους ij
νά ξεχάσουν, έστω καί γιά μιά στιγμή, ποιός κατέχει τή δύ

ναμη. Άπό τήν άποψη αυτή οι νέγροι έπαναστάτε; είναι

τόσο επικίνδυνοι δσο καί μιά συμμορία Νάτ Τάρνερς πού

θά επιχειροϋσαν νά μπάσουν τόν γάμο στίς συνοικίες τών

σκλά6ων εν όψει τή; έπιεεϊμενη; έπανάστασητ. 'Ακόμα καί

οί ίδιοι οί έπαναοτάτετ, παρά τίς συστάσεις τους γιά τό αν

τίθετο, δυσκολεύονται νά καθορίσουν τόν έαυτό τους από

τή ρατσιστική - σεξουαλική ψυχολογία, καί εξακολουθούν

νά έλκονται ακατανίκητα άπό τίς « λ~υκές διαΟόλισσες ».

Γιατί ή ψυχολογία αυτή είναι δαθιά ριζωμένη μέσα τους

καί ενισχύεται ό.πό τήν καθημερινή πραγματικότητα τής

εξουσίας. Νά τϊ λέει ό CΙeaver, άγωνιζόμενω; ένάντια οτόν

ίδιο τόν έαυτό του.

Μιά μέρα είδα σ' ένα περιοδικό τή φωτογραφία τή; λευκής γυναί

κας πού είχε φλερτάρει με τόν Emmett Τίll [κι ετσι προκάλεσε τόν

θάνατό του]. Καθώς κοίταζα τή φωτογραφία, ένιωσα ενα ελαφρό

σφίξιμο στό κέντρο του στήθουτ μου, πού τό δοκιμάζω δταν μιά

γυναίκα μέ συγκινεί. Ξανακοίταξα επανειλημμένα τή φωτογραφία

καί, aτό πείσμα δλων καί παρά τή θέλησή μου, παρά τό μίσος μου

γιά τή γυναίκα αυτή καί γιά καθετί πού άντιπροσώπευε, εξακο

λουθοϋσε νά μέ συγκινεϊ. Μέ πατέλαδε λύσσα ενάντια στόν εαυτό

μου, ενάντια στήν Άμερική, ιή λευκή γυναίκα, τήν ίστορία πού

Η5αλε μέσα στό στήθοο μου άκριο(υς αύτή τήν ένταση του πάθους
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καί της επιθυμίας. Δυό μέρες αργότερα έπαθα «νευρική κατά

πτωση ».

Ή μεγαλύτερη αρετή τού Cleaver σάν συγγραφέα είναι ή

εντιμότητά του. Στό εργο του Ψυχή πάνω ατόν πάγο μας

δίνει τήν ψυχολογία τού νέγρου άντρα, Ιδιαίτερα τόν δια

6ρωτικό ερωτα/μίσος γιά τή « Δράκαινα" (τή λευκή γυ

ναίκα). Πραγματικά, ή εξέλιξη τού Cleaver περιλαμδάνει

τίς περισσότερες από τΙς άμφισημιο; πού ~oυμε περιγρά

ψει. Μας επιτρέπει νά σχηματίσουμε μιά Ιδέα γιά τήν προη

γούμενη στάση του απέναντι στίς (νέγρες) γυναίκες προτού

ερωτευθεί τή (λευκή) γυναίκα:

ΣΙ σέβομαι ακόμα καί πίσω από τήν πλάτη σου. "Εχω τήν κακή

συνήθεια, δταν μιλώ γιά τίς γυναικες μπροστά σέ αποκλειστικά

αντρική ουντοοφιά, νά τίς Ονομάζω « τσοϋλο; ». Τούτη ή τσούλα,

εκείνη ή τσούλα καί τά τέτοια, ξέρεις. Λίγες μέρες πρίν, μιλιί)ντας

γιά σένα σέ μερικούς μαχαιρoιJγάλτες, είπα : « αυτή ή τσούλα ... »

Κι ένιωσα μεγάλη ντροπή γι' αυτό. Κατέκρινα ιόν εαυτό μου καί

ϋπέφερα ψυχικά πολλές μέρες συνέχεια. ΜπορεΙ: αύτό νά φαϊνεται

ασήμαντο επεισόδιο, δμως εγώ τού αποδίδω μεγάλη σημασία εξ

αιτίας τής σειρας των σκέψεων πού ανακίνησε μέσα μου. Νοιάζσ

μαι γιά σένα, δ νούς μου δλο τρέχει σέ σένα, κι αυτό είναι κάτι

καινούργιο, μιά απότομη αλλαγή προσανατολισμοί' ολότελα δια

φορετική γιά ιόν Eldrige Χ.

Πρελοιίντιο στόν ~Eρωτα - Τρία γράμματα

Γενικά, στά γράμματα αυτά πού ό.ρχικά τά εγραψε στήν

BeverIy Axelrod, δικηγόρο ατό Σάν-Φραντσίακο, ό Cleaver
ποοοπαθεϊ νά άπαλλαγεί άπό τή γλυκερή γλώσσα, τήν επι

δέξια πειστικότητα πού χαρακτηρίζει τόν νέγρο άντρα. Δέν

τό πετυχαίνει πάντα. Καταλαδαινει κανείς δτι ό Cleaver εί

ναι υποχρεωμένος νά μάχεται τόν εαυτό του. Καί συνέρχε

ται ίσα-ίσα τήν τελευταία στιγμή (μέ ύπεροολική σχεδόν

καπατσοσύνη) γιά νά παραδεχτεί αυτό πού εκανε.

ΤΩΡΑ ΓγΡΤΣΕ ΤΟΝ ΔΊΣΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΞΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΟΨΗ

Προσπάθησα νά αέ ξεγελάσω. Δέν είμαι καθόλου μετριόφρων.
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'Όμως δταν ή Beverly εκφρό;ζε~ κάποιον κυνισμό πρός

τόν έρωτά του, δ CΙeaver τή βεβαιώνει bτίμoνα δη πρέπει

νά του ανοίξει τήν « καρδιά της », νά εχει εμπιστοσύνη σ'

αυτή.

Ή Bevcrly είχε δίκιο. Ό γυναικείος κυνισμός της, δπως

συνήθως, ήταν παραπάνω από δικαιολογημένος. Δέν ήταν

αρκετά κυνική. (Ό CΙeaver, γιά νά δώσει τό παράδειγμα,

άφησε τήν BeverIy στά κρύα του λουτρού καί παντρεύτηκε

τήν KaIhIeen, πού μόλις έδειχνε δτι ηταν Νέγρα. Στίς τε

λευταίες φωτογραφίες έμφανιϊεται κι ένα μικρό αγοράκι).

Τά γράμματά του πρός τήν Beverly, τόσο τίμια καΙ προσω

πικά, δσο πιθανόν θά μπορέσει νά είναι ποτέ δ ίδιος πρός

μιά γυναίκα, τ' ακολουθεί ένα εξεζητημένο γράμμα (δμολο

γϊα πιστεωτ ; θεωρητικές πεποιθήσεις ;) πρός ~Oλες τίς Νέ

γρες Γυναϊεο; απ' "Ολοικ τούς Νέγρους WΑντρες. Σ' αυτό

βρίσκει κανείς, ανάμεσα οέ εΙκόνες άεό δρχ εις καί κόλ

πους, μαργαριτάρια σάν τ' ακόλουθα:

Πέρα ωτό τή γυμνή άθυοσο του αρνημένου αντρισμοΊι μου. των

400 χρόνων [!Ι δπου στερήθηκα τ' αρχίδια μου, νάμαατε τώρα

πρόσωπο μέ πρόσωπο οΙ δυό ματ. δασϊλιοοά μου.

Τής θυμίζει δτι :

ΧΙόίμαρροι αϊματω; ξεχύνονται σήμερα από τό εργαλείο μου.

Καί τέλος, θριαμ6ευτικά :

Μπήκα οτό άντρο και άπέωτασα τ' αρχίδια μου από τά δόντια

ένός λιονταριού πού 6ρυχιόταν...

Οί όλοσέλιδες ωδές του πρός τή Μαύρη Μήτρα της

'Αφρικής δύσκολα θά μπορούσαν νά θεωρηθούν - τό λιγό

τερο πού μπορεί νά πεί κανείς - σάν δ καλύτερος τρόπος νά

κολακέψεις μιά γυναίκα.

Γιατί, παρά τήν επωδό του πρ6ς τή Μαύρη θηλυκότητα

(Βασίλισσα, Μητέρα καί Κόρη της Άφρικης, Άδελφή της

Ψυχής μου, Μαύρη Μνηστή του Πάθους μου, ΑΙώνια μου
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'Αγάπη), ό CΙeaver, στό ύποτιθέμενσ αύτό ερωτικό γράμμα,

επίκεντρο ~ει τόν εαυτό του, τόν « ι'ιντρισμό » του ." Απου
σιάζει από αυτό ή αντίληψη δη ή νέγρα γυναίκα εΙναι ένα

αύτόνομο άνθοώπινο πλάσμα· άπλώς αντανακλά τή οιεή του

(αρσενική) εΙκόνα. Τ6 ίδιο παλιό κόλπο ρέ επαναστατική

μεταμφίεση : τό αρσενικό πού προσδιορίζει τόν εαυτό ταυ

αρνητικά σάν τόν δυνατό άντρα, ξεχωρίζοντάς τον από τήν

αδύνατη γυναίκα, μέ τήν έξουσΙα πού ασκεί πάνω της - σάν

τόν μαστροπό πού διώχνει τό θηλυκό πού ύπάρχει μέσα

του, πετυχαίνοντας έτσι μιά ψεύτικη αίσθηση άντοισμοϋ

(δύναμης) μέ τό δτι εξουσιάζει δλα τά θηλυκά πού δρί

σκσνται κοντά του. Ή σεξουαλική φύση του φυλετιεοϋ άγ

χους τού CleaYer αποκαλύπτεται από τήν επίθεσή του κατά

τού Μπάλντουιν, πού στήν πραγματικότητα δέν εΙναι παρά

ή κακεντρεχής επίθεση του Νέγρου Μαστροπού κατά της

Μαύρης Μητέρας. Ή Βασίλισσα προτίμησε νά παραιτηθεί

δλότελα άπό την άρσενικη ταύτιση (τή δύναμη) παρά ν'

ό.ποδεχτεΙ τόν ~ξευτελιστικό σεξουαλικό προσδιορισμό πού

έπέθαλε ό λευκός αντρας, ό.πειλώντας έτσι τόν μαστροπό

πού δίνει μιά μάχη χαμένη εκ των προτέρων. Καί σάν νά

μήν Ιφτανε ή επίθεση αυτή, ό Κλήδερ προδίδει τή σεξουα

λική άνααφάλειά του μέ τήν είκόνα πού δίνει γιά τόν εαυτό

του σάν «ύπεο-άοσενιεό • - μαύρη έκδοση του Νόρμαν

Μαίηλερ. Κάποια πρόοδος, αν κρίνουμε άπό τόν ύστερικό

τρόπο μέ τόν όποιο στηθοχτυπιέται.

Ή μεταμόρφωση τής νέγρας γυναίκας στό παραδοσιακό

παθητικό θηλυκό δημιουργεί ένα δολιεό άρνητικό φόντο

πάνω στό όποιο μπορεϊ νά προδληθεί ό όρισμός του νέγρου

άντρα γιά τόν εαυτό του σάν άρσενιεοϋ (έπιθετοωϋ). Καί

χάρη στήν ιδιότητά της σάν δατήρα η άνδρείκελου γιά

άσκηση σεοποδολήτ, ή νέγρα γυναίκα είναι πολύτιμη καί δ

αντρας όφείλει νά τήν κορτάρει « ταπεινά» . ή συνεργασία

της εχει μεγάλη σημασία γιατί δ νέγρος άντρας μποοεϊ νά

είναι ό « άντρας» μόνο αν κάποιος γίνει ή « γυναίκα »,

Οί νέγρες γυναικες, πού δέν ξεγελιόνται εϋεολα, φαίνον

ται ώοτόσο πώς έπεσαν σ' αυτή τήν παγίδα. Νά μιά άλλη

μομφή, πού διατύπωσε μιά άλλη νέγρα γυναίκα, άπαντών-
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τας στήν παραπάνω κατηγορία τής Gail Α. Stokes ενάντια

στούς νέγρους δ.ντρες. Μόλο πού προέρχεται άπό γυναίκα,

προδίδει ώστόσο άντιγυναιεεϊα στάση ;

Βέβαια [οί μαυροι άντρες Ι κάνουν γκάφες καί λάθη' μήπως

ομως δέν κάνουμε καί μεις; Αύτό rfvaL φυσικό γιά όποιον επιχει

ρεί κάτι καινούργιο, δηλ. νά γίνει ήγέτης...που βρηκες λοιπόν τό

θράσος, Gail Stokes, νά συντρίψεις τ' όνειρο του Νέγρου'Άντρα;

πως μπόρεσες νά επιχειρήσεις νά τσακίσεις τίς πιθανότητές του

νά κερδίσει; Σου πέρασε ποτέ ή ιδέα δη στήν πραγματικότητα εσύ

είσαι ό φταίχτης; Σύνελθε, άδελφή, ή γυναίκα άντανακλά τόν άν

τρα της.

"Ύστερα απευθύνεται στόν νέγρο άντοα :

Νέγροι αντρες: ΚΙ εγώ επίσης άκουσα τήν κραυγή σας ν' αντη

χεί μέσα από π'] νεοαποκτημένη περηφάνια σας, από τό άφοιεα

νικό ντύσιμό σας. Καϊ οτήν κραυγή αύτή απαντώ : Πάρε τή θέση

πού δυωιοϋοαι μπροστά από μένα, αγάπη μου ... Ναί, Νέγρε μου

"Αντοο , είσαι πραγματικός &ντρας, ένας σπάνιος δντρας. Καί ο'

όλους σου τούς αγωνες θέλω νά ξέρεις ότι εγώ αγωνίζομαι λίγα

μόνο 6ήματα πίσω από σένα, γιατί αυτή εΙναι ή θέση μου μέσα aτή

ζωή σου .. .'Εσύ είσαι ό λόγος τής ύπαρξής μου.

Κι ύστερα μαλακώνει τό πληγωμένο του εγώ, διαδεδαιώ

νοντάς τον δτι θά μείνει αιώνια πιστή στά δργανα τού άν

τρισμού του.

Νά σοϋχουν ξεκολλήσει τ' αρχίδια σου παϊ σύ νά ποοοπαθεη; νά

είσαι ακόμα άντρας! Ώ, εκείνες οι εναγώνιες στιγμές της εφη

βείας [ ... ] έεείνοι οι πόνοι πού δλο μεγαλώνουν ...Πές μου πόσοι

άντρες, αφΟ1ί ευνουχίστηκαν, είχαν τή δύναμη ν' αψηφήσουν αύτή

τήν ιΊ.φαίρεση του αντριoμoi'ι τους καί να. ξαναγίνουν άντρες!

"Εχετε ανάγκη νά σάς αγκαλιάζουν καί να σας αγαπούν καί νά

σάς λένε πόσο θαυμάσιοι είστε πραγματικά.

Edith R. Hamhrick,« Νέγρα Γυναίκα πρός Νέγρα Γυναίκα"

Λιμπεραίητορ, Δεκέμορης 1968

(Τά πλάγια εΙναι τής L.R.H.j
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'Όμως τή μέρα πού θά μπει πραγματικά ατή γραμμή ή

άνταμοιδή της δέν θά είναι ένα εΙδας προσωπικού lρωτα

(δπως aτά γράμματα πρός τήν Beverly Axelrod), αλλά ενας

άποόσωπο; έρωτας πού μέσω αυτης θά απευθύνεται σ' δλες

τίς NfYQf; γυναίκες. Νά ένα άπόσπασμα από τ6 πολυδημο

σιωμένο !ράμμα aτή Γυναίκα μου τού Μπόμπυ Σήλ (θυμι

ζη τούς στΙχους πού ένας εκκολαπτόμενος ποιητή; γράφει

πάνω ατό Χοιστουγεννιάτιπο δα/ρο πού προσφέρει στό κο

ρίτσι του καί πού τούς ξανα6ρίσκουμε στό ανοιξιάτικο τεϋ

χος της φοιτητικής ποιηαεή ; εφημερίδας).

'Αγαπημένη"Αρτι...
•Αν δέν είμαι ερω1:ευμένος μαζί σου, γιατί χτές τό πρωί είδα κάτι

στό πρόσωπό σου πού [λεγε πώς είσαι επαναστάτρια, τότε κάτι

δέν πάει καλά...ΤΙ κάνει ό Μαλίκ [τό τρίχρονο δΥαράκι τοικ] ;
Μάθε του μέ τό παράδειγμά σου νά ύπηρετεί τόν λαό του. Άρ

τι ...Άρτι, έλπίζω πώς δέν θά εΙσαι έγωίστρια καί δέν θά κρατή

σεις αυτό τό γράμμα κρυφό. Ξέρω δτι θά τό διαδόσεις στα αλλα

μέλη του κόμματος...

Γιατί οί νέγρες γυναικες, γενικά τόσο πονηρές γιο. δ.τι

άφορό τούς (Χντρες τους, δέχονται τούτο τό προστατευτικό,

απρόσωπο καί δίχως έμπνευση είδος άγωτητ ; 'Εξαιτίας

του τριγώνου: δπωτ είδαμε έπ( δλόκληρους αΙώνες ή γυ

ναίκα επαιξε τό ρόλο της Πόρνης πού οι Λευκοί [οί «πελά

τεε » της) καί οί Νέγροι (μαστροποί της) έεαναν χρήση καΙ

κατάχρησή της. Κι δλον αυτό τόν καιρό εολεπε μέ φθόνο τή

νόμιμη θέση καί τήν άσφάλεια τής λευκης γυναίκας. Τώρα

πού της προσφέρουν αύτή τή νόμιμη θέση, οσοδήποτε χον

τροφτιαγμένη κι άν είναι ή μεταμφίεσή της, νιώθει τόν πει

ρασμό νά τή δεχτεί, χωρΙς νά εχει Ιδέα πόσο φρικτά πρά

γματα της έπιφυλάοσα. Μόνο ή Σύζυγος θά μπορούσε νά

της το. πει, αλλά δέν μιλιούνται. Γιατί, σπως εϊδαμε, η κα

θεμιά τους έμαθε νά προ6άλλει πάνω στήν άλλη τίς δικές

της άπογοητεύσειο Ό μακρόχρονος άνταγωνισμότ τους

έκανε δύσκολο γι' αύτές ν' ανταλλάξουν το. πολύτιμα [καί

Οδυνηρά) μαθήματα πού πήραν γιο. τόν Άντρα. "Αν μπο

ρούσαν νά τό κάνουν, γρήγορα θά ανακάλυπταν δτι ούτε ή
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ιδιότητα της Συζύγου ούτε ή ιδιότητα της Π6ρντις δίνει τήν

ελευθερία, γιατί κανένας από τούς ρόλους αϋτούτ δέν δια

λέχτηκε ελεύθερα. Θά μποοοϋσαν τότε νά προσέξουν τήν

ειδοποίηση τού Eldridge Cleaver, πού προολέπει τή μελλον

τική του δύναμη σάν άντρα, σέ μιά όπά τΙς σπάνιες στιγμές

εντιμης στάσης του πρός τίς γυναϊκες.

ΤΩΡΑ ΓΥΡΙΣΕ ΤΟΝ ΔΙΣΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΞΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΟΨΗ :

Προσπάθησα νά σέ ξεγελάσω. Δέν είμαι καθόλου σεμνός. Δέν ~ω

καθόλου σεμνότητα καί δέν σέ φοδάμαι καθόλου. "Αν προσποιού

μαι τόν δειλό, άν φαίνομαι διοταετιεότ, τό κάνω Υιά νά σέ ξεγε

λάσω. Προσποιούμενο; τόν σεμνό, εξαπατω τούτ συνανθρώπους

μου καΙ καωχριομπι τήν εμπιστοσύνη τουξ, "Ύστερα, αν μέ συμφέ

ρει, ό.λλάζω σκοπό δίχως οίΚ1:Ο. "Ελεγα φέματα, δταν ισχυριζό

μουν πιίJς δέν "χω τήν αίσθηση τού έαυτοϋ μου. "Εχω πλήρη έπί

γνωση 1:0ύ ϋφους μου. Ή ματαιοδοξία μου εΙναι μεγάλη τόσο δοο

κι ένα δνειρο, ή καρδιά μου είναι καρδιά τυράννου, 1:6χέρι μου

είναι χέρι δημίου. Τό μόνο πού φοθάραι είναι μήπως αποτύχουν

οι μηχανές πού στήνω.
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Ό ερωτας

"Ενα δι6λίσ άφιεοωμένο στόν ριζοσπαστικό φεμινισμό,

πού δέν θά άοχολιόταν καΙ μέ τόν ερωτα θά ήταν, από πο

λιτική άποψη, αποτυχία. Γιατί δ έρωτας, ϊσωτ περισσότερο

κι από την τεκνοποιία, είναι δ δ.ξονας της σημερινής κατα

πίεσης των γυναικών. Ξέρω δτι αυτό συνεπάγεται τό φο

6ερό έρώτημα : Μήπως πρέπει νά άπαλλαγοϋμε από τόν

ερωτα;

Ό πανικός πού προκαλεί κάθε απειλή κατά του έρωτα

ωτοτελεί άσφαλή ~δειξη Υιό τήν πολιτική σημασία του.

'Άλλο σημάδι ότι δ ερωτας αποτελεί κεντρικό θέμα σέ κάθε

ανάλυση του χαρακτήρα της γυναίκας Τι της σεξουαλικής

ψυχολογίας εΙναι τό γεγονός δτι τόν άφήνουν έξω άπό τόν

πολιτισμό, τόν περιορίζουν στόν τομέα «τη; ίδιωτικής

ζωής» (Μιλάνε ποτέ Υιό λογική μέσα σέ μιά κρε6ατοκά

μαρα ;). Βέδαια, στά μυθιστορήματα,άκόμα καΙ στή μετα

φυσική, μιλάνε γι' αυτόν αλλά άπλως περιγραφικά, χωρίς

νά τόν αναλύουν. Ό έρωτας ποτέ δέν κατανοήθηκε, άν καί

μπορεί νά εγινε πλήρως αΙσθητός καΙ fι σχετική εμπειρία

μπορεί νά εχει μεταδοθεί.

Ύπάρχει λόγος πού δέν γίνεται ή ανάλυση αυτή: οι Γυ

ναίκες καί δ ~Eρωτας εΙναι ό άΚΡΟΥωνιαίος λίθος τού πολι

τισμού. ~Aν τά ύποΟάλουμε σέ έξέταση, θέτουμε αέ κίνδυνο

τήν ίδια τή δομή τού πολιτισμού.

Τό χιλιοειπωμένο ερώτημα «Τί έεαναν οί γυναίκες, δταν

οί άντρες έφτιαχναν αριστουργήματα; » αξίζει κάτι παρα

πάνω από τήν πρόχειρη απάντηση: Οί Γυναικες απο

κλείονταν από τόν πολιτισμό, ήταν αντικείμενο έεμετάλ-
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λευσης οτόν ρόλο τους σάν μητέρες. Ή άντίοτροφα : οί γυ

ναίκες δέν εΙχαν άνάγκη άπό ζωγραφικούς πίνακες, άφοϋ

δημιουργούσαν παιδιά. Στήν πραγματικότητα, δ έρωτας εΙ

ναι δεμένος μέ τόν πολιτισμό κατά τρόπο πολύ θαθύτερο.

οι αντρες στοχάζονταν, έγραφαν, δημιουογοϋσαν, γιατί οί

γυναϊεφ; τούς μετάγγιζαν « ενέργεια» . οί γυναικες δέν δη

μιουργούν πολιτισμό, γιατί εΙναι άπαοχολημένες μέ τόν

ερωτα.

Τό δτι οί γυναικες ζούν γιά τόν ερωτα καί οί άντρες γιά

τή δουλειά είναι κοινοτοπία. Ό Φρόυντ ήταν δ πρωτος πού

προσπάθησε νά άναζητήσει τίς αιτίες αϋτή; της διχοτόμη

σητ μέσα στήν άτομική ψυχή: τό ό.ρσενικό παιδί, καθώς

σεξουαλικά ό.πορρίπτεται άπό τό πρώτο πρόσωπο πού

τρασα τήν προσοχή του, τή μητέρα του, « εξιδανικεύει» τή

« λίμπιντό » του - τό άπόθεμά του σεξουαλικης (ζωτικης)

ενέργειας ~ προσανατολίζοντάς την σέ μακροπρόl:Jεσμα

σχέδια, μέ τήν έλπϊδα δτι μέ τόν τρόπο αυτό θά κερδίσει

ερωτα σέ περισσότερο γενικευμένη μορφή- έτοι μεταμορ

φιίινει τήν ανάγκη του γιά έρωτα σέ άνάγκη γιά άναγνώ

ριση. 'Όμως ή διαδικασία αυτή δέν είναι καί τόσο συχνή

στίς γυναίκες: οι περισσότερες από αυτές αναζητούν

άμεση ζεστασιά καί επιδοκιμασία.

Πολλή αλήθεια ύπάρχει επίσης καί στίς στερεότυπες

φράσεις: « Πίσω άπό κάθε &ντρα κρύβεται μιά γυναίκα»

καί «οι γυναικες είναι ή δύναμη [σωστότερα θά τή λέγαμε

τό δολτάζ] πίσω άπό τό θρόνο ». Ό πολιτισμός των άντρων

οικοδομήθηκε πάνω aτόν έρωτα των γυναικών. καί σέ δά

ρος τους. οι γυναϊκο; προμήθεψαν τήν ουσία γι' αυτά τά

αριστουργήματα, καί δλδκληρες χιλιετηρίδες έεαναν τή

δουλειά αυτή, πλήρωναν τά έξοδα μιας μονόπλευρης συν

αισθηματικήτ σχέσης, πού τά κέρδη της τά καρπώνονταν οι

&ντρες. 'Έτσι, άν οι γυναίκες είναι μιά παρασιτική τάξη

πού ζει σέ 6άρος καί οτό περιθώριο της αντρικής οιεονο

μίας, τό ίδιο αληθεύει καί γιά τό άντίστροφο. Ό (αντρικός)

πολιτισμός ήταν (καί εΙναι) περαστικός: τρέφεται από ηί

συναισθηματική δύναμη τών γυναικών, δίχως άμοισαιό

τητα.
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'Επιπλέον, lχoυμε τήν τάση νά ξεχναμε δτι ό πολιτισμός

αϋτότ δέν εΙναι σίκσυμενικός, αλλά μάλλον σχηματικός,

άφοϋ παρουσιάζει τ6 μισό μόνο από τ6 φάσμα του. Ή ίδια

ή δομή τού πολιτισμού, δπως θά δούμε, είναι κορεσμένη

από τή σεξουαλική πολικότητα καΙ σέ κάθε δαθμίδα της

διευθύνεται όπά τήν αντρική κοινωνία Υιό λογαριασμό της

καί γιά τά συμφέροντά της. "Ομωτ, ένώ τ6 αντρικό αυτό

μισό δρΙζεται σάν τ6 σύνολο τού πολιτισμού σι άντρες δέν

ξέχασαν δτι ύπάρχει κι ένα άλλο «συναισθηματικό » θη

λυκό μισό, πού τ6 ζούνε ατά κρυφά. Έξαιτίας τού άγώνα

τους νά απορρίψουν τό θηλυκό στοιχείο πού fχoυν μέσα

τους (τό Οίδιπ6δειο σύμπλεγμα, δπως τό έξηγήσαμε) οί άν

τρες είναι ανίκανοι νά πάρουν τόν ερωτα στά σοδαρά σάν

πολιτιστικό ύλικό· άλλά καί δέν μπορούν νά κάνουν όλό

τελα δίχως αυτό. Ό ερωτας είναι τό μαλακό ύπογάστριο

τού (άρσενικού) πολιτισμού, δπως άκριοώς είναι τό αδύνα

το σημείο τού κάθε άντρα, πού προσπαθεί ν' άποδείξει τόν

άντρισμό του μέσα σέ τούτο τόν ευρύτατο αντρικό κόσμο

των «ταξιδιών καί τής περιπέτειας ». ΟΙ γυναίκες ήξεραν

πάντα πόσο μεγάλη άνάγκη έχουν οί δ.ντρες από ερωτα, καί

πόσο αρνούνται τήν ανάγκη αυτή. Αϋτό ίσως εξηγει καί τήν

ιδιάζουσα περιφρόνηση πού οί γυναϊεετ νιώθουν σέ παγ

κόσμια κλίμακα γιά τούς άντρες «<οί άντρες είναι τόσο χα

ζοί »], δταν τούς δλέπουν νά παίρνουν πόζες στόν tξωτε

ρικό κόσμο.

Ι

Πώς δρα τό φαινόμενο « 'Έρωτας; » Άντίθετα πρός τήν

κοινή γνώμη, ό ερωτας δέν είναι άλτρουισαεότ. Ή άρχική

ελξη δασίζεται σ' ένα παράξενο θαυμασμό (σήμερα, συχνό

τερα σέ φθόνο καί μνησικακία) γιά τήν αυτοκυριαρχία, τήν

δλοκληρωμένη ενότητα του άλλου καί σέ μιάν επιθυμία

συμμετοχής κατά κάποιον τρόπο σέ τοϋτο τό 'Εγώ (πράγμα

πού σήμερα πρέπει νά τό μεταφράσουμε: παρείσφρηση ς σ'

αυτό, ή, ακόμα, οίκειοποίηοή; του), άπόετηση; κάποιας

σημασίας γιά τήν ψυχική αυτή ισορροπία. Ή αυτάρκεια

τοϋ άλλου προκαλεί τήν επιθυμία (διάδαζε : αποτελεί πρό-
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κληση)· ό θαυμασμός (6 φθόνος) γιά τόν άλλο γίνεται επι

θυμία ένοωμάτωση; (t'ι.πόκτησης) τών Ιδιοτήτων του. Άκο

λουθεί σύγκρουση t'ι.νάμεσα στά « έγώ », κατά τήν όποία τό

άτομο προσπαθεί ν' αποκρούσει τήν αυξανόμενη tπι()ολή

του άλλου πάνω του. Ό fρωτας είναι τό τελικό άνοιγμα

στόν liλλο (δηλαδή ή παράδοση στήν κυριαρχία του). Ό

εραστής δείχνει οτό άγωιημένο πρόσωπο πώς θά του liρεσε

νά του φερθεί (<<Προσπάθησα τόσο πολύ νά τόν κάνω νά μ'

ερωτευθεί ώστε τόν ερωτεύθηκα εγώ »). 'Ο έρωτας είναι τ6

απωωούφωμα του εγωισμού: Τό έγώ προσπαθεϊ νά πλου

τίσει τόν εαυτό του άποοροφωντατ ένα αλλο πλάσμα.

'Έρωτας είναι τό νά είσαι ψυχικά όρθάνοιχτω; σ' έναν άλ

λον. Είναι μιά κατάσταση στήν όποία τό άτομο γίνεται

απόλυτα εϋτοωτο συναισθηματικά. Γι' αυτό πρέπει νά είναι

όχι μόνο ή ενσωμάτωση του iiλλoυ, άλλά καΙ ανταλλαγη

μεταξύ δύο « εγώ ». ΚαθετΙ πού δέν είναι άμοιθαϊα ανταλ

λαγή θά πληγώνει τό ένα από τά δύο μέρη.

Ή διαδικασία αυτή καθεαυτή δέν ~ει τίποτε τό κατα

στροφικό. Λίγος ύγιής έγωισμότ θά ήταν μιά αναζωογονη

τική αλλαγή. Ό fρωτας ανάμεσα σέ ίσους πλουτίζει' ό κα

θένω; αναπτύσσεται χάρη στόν άλλο : άντι νά μένει ενα

μόνο άτομο, κλεισμένο στόν εαυτό του σάν μέσα σ' ένα κελί,

μέ μόνη τή δική του πείρα καί μέ μιά μονομερή θεώρηση

των πραγμάτων, μπορεί νά μετέχει στήν ϋπαρξη ενός άλλου

- ν' ανοίξει άλλο ένα παράθυρο πρός τόν κόσμο. Αυτό

εξηγεϊ τήν ευδαιμονία πού νιώθουν οί επιτυχημένοι έρα

στές : έεείνοι πού αγαπιούνται άπελευθεοώνονται προσω

ρινά άπό τό φορτίο της μοναξιας πού σηκώνουμε ολοι μας.

'Όμως ή ευτυχία στόν έοωτα είναι σπάνιο πράγμα: σέ

κάθε έπιτυχ ημένη ερωτική εμπειρία, σέ κάθε σύντομη περί

οδο πλουτισμού, άντιστοιχοϋν δέκα τραυματικές ερωτικές

έμπειρίες, μετερωτικές άπογοητεύσειτ πού διαρκοϋν πολύ

περισσότερο - καΙ πού συχνά καταλήγουν στήν κατα

στροφή του ατόμου, ~ τουλάχιστο σ' ένα αισθηματικό κυνι

σμό πού του κάνει δύσκολο ~ καί αδύνατο νά ξαναερωτευ

θεϊ, Γιατί νά συμδαινει αυτό, αν στήν πραγματικότητα δέν

είναι μέσα στήν (δια τή φύση τού €eωτα ;
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~Ας μιλήσουμε γιά τήν καταστροφική πλευρά τού έοωτα

καί γιά τούς λόγους πού έξελίσσεται έτσι, άναφεοόμενοι

ακόμα μιά φορά στό έργο τού Theodor Reik. Χάρη στίς

συγκεκριμένες παρατηρήσεις του, 6 Reik πλησιάζει περισ

σότερο απ' δ.τι άλλα, καλύτερα άπό τόν ίδιο, πνεύματα στήν

κατανόηση τής διαδικασΕας του « πως ερωτεύεται » κανείς,

δμως πέφτει έξω στόν βαθμό πού συγχέει τόν ερωτα σπως

ύφιοταται ατή σημερινή μας κοινωνία μέ τόν ίδιο τόν

ερωτα. Σημειώνει δτι ό ερωτας διαμορφώνεται από αντί

δραση, άεολουθώντω; έναν κύκλο φθόνου, Εχθρότητας καί

κτητικότητας. Βλέπει δτι πρίν άπ' αϋτόν ύπάρχει ένα αί

σθημα άνικανσπσίητου από τή διάσταση ανάμεσα στό έγώ

καί τό Ιδεατό-έγώ . δτι ή ευτυχία πού χαρίζει ό ερωτας

όφείλεται ατή λύση της έντασης αυτής μέ τήν ύποεατά

σταση τού άλλου στή θέση τού Ιδεατού έγώ . καί τέλος δτι δ

έρωτας οθήνει «γιατί δ άλλος δέν μπορεί νά αρθεί στό

ϋψος τού Ιδεατού εγώ σας, καί ή κρίση σας γι' αύτόν θά

εΙναι τόσο σκληρότερη όσο μεγαλύτερες είναι φί άπαιτήσευ;

πού εχετε άπό τόν εαυτό σας ». 'Έτσι κατά τόν Reik δ έοω

τας φθεϊοεται ακρι6ως δπως καί δημιουργήθηκε: Ή μή

Ικανοποίηση μέ τόν εαυτό μας (ερωτευόμαστε ποτέ δταν

ετοιμαζόμαστε γιά ένα θαυμάσιο ταξίδι άναψυχής;) μας

κάνει νά νιώθουμε έκπληξη γιά τήν αi!τοκυριαρχία τού άλ

λου προσώπου, φθόνο, εχθρότητα, κτητικό έρωτα καί ξα

ναγυρίζουμε πίσω από τόν ίδιο ακρισώς δρόμο. Αύτή είναι

ή πορεία τού ερωτα σήμερα. Γιατί δμως πρέπει νά είναι

έτσι ;
Πολλοί, δπως δ Denis de Rougemont στό εργο του Ό

~Eρωτας aτό δυτικό κόσμο, προσπάθησαν νά ξιοχωρίσουν

τόν ρομαντικό ερωτα, μέ τήν «ψεύτικη άμοιθαιότητά του

πού καλύπτει ένα δίδυμο ναρκισσισμό» (τόν Ειδωλολα

τρικό "Βοωτα), από τόν ανιδιοτελή έρωτα γιά τό δ.λλο

πρόσωπο τέτοιο δπως πραγματικά είναι (τή Χριστιανική

'Αγάπη). Ό De Rougemont αποδίδει τόν παθολογικό

έοωτα τού Τριστάνδου καί της Ίζόλδης (ρομαντικό ερωτα)

σέ μιά εκλαtκευση μυστικιστικών καί θρησκευτικών ρευμά

των πού χαρακτηρίζουν τόν δυτικό πολιτισμό.
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'Αντίθετα, εγώ 1'Jποστηρίζω πώς δ ερωτας στήν ουσία του

είναι ένα πολύ πιό άπλό φαινόμενο - εκτός αν περιπλακεί,

διαφθαρεί ή παρεμποδιστεί από εναν άνισο συσχετισμό δυ

νάμεων : Είδαμε δτι δ ερωτας προϋποθέτει δτι καί τά δυό

μέρη είναι τρωτά, αλλιώς γίνεται καταστροφικός: τά εατα

στροφικά αποτελέσματα τού ερωτα έπέοχονται μόνο σέ

περίπτωση άνισότητατ 'Βφόσον δμως ή σεξουαλική ανισό

τητα παρέμεινε ώς μιά σταθερά - παρά τίς οποιεσδήποτε

διακυμάνσεις της - ήταν φυσικό ή διαφθορά πού αποτελεί

ό ρομαντικός ~ρωτας νά γίνει ή χαρακτηριστική μορφή του

έρωτα μεταξύ των δύο φύλων. (Μένει μόνο νά εξηγήσουμε

γιατί ή μορφή αύτή του ~ρωτα ποοόδεφε σταθερά στίς χώ

ρες της Δύσης από τόν Μεσαίωνα καί πέρα, πράγμα πού θά

επιχειρήσουμε στό επόμενο κεφάλαιο).

Πώς επηρεάζει τόν ερωτα ανάμεσα στά δυό φύλα τό σύ

στημα τών σεξουαλικών τάξεων πού 6ασίζεται στήν άνιση

κατανομή της εξουσίας μέσα στή διολογική οΙκογένεια;

"Οταν μελετούσαμε τόν φροϋδισμό, εξετάσαμε τήν ψυχική

δομή του ατόμου μέσα στήν οικογένεια καί είδαμε γιατί ή

όργάνωση αύτή της προσωπικότητας πρέπει νά είναι δια

φορετική γιά τόν άντρα καί γιά τή γυναίκα, εξαιτίας τής

μεγάλης διαφοράς στίς σχέσεις τους μέ τή μητέρα. Σήμερα

ή στενή αλληλεξάρτηση τής σχέσης μητέρας/παιδιού προ

καλει τόσο στό μικρό αγόρι δσο καί στό μικρό κορίτσι τό

φ660 μήπως χάσουν τήν αγάπη τη; μητέρας, από τήν όποια

εξαρτάται ή φυσική έπι6ίωσή τους. "Οταν αργότερα (παρά

τίς άντφοήσει; τού ~Eριχ Φρόμμ) τό παιδί μαθαίνει ότι ή

αγάπη τής μητέρας δίνεται ϋπό όρους, καί δτι γιά νά τήν

αποκτήσει πρέπει ή συμπεριφορά του νά επιδοκιμάζεται

από τή μητέρα (δηλαδή νά είναι σύμφωνη μέ τίς δικές της

αξίες καί νά Ικανοποιεί τό προσωπικό της εγώ, γιατί αύτή

είναι ελεύθερη νά πλάσει τό παιδί « δημιουργικά », όποια

έννοια κι άν δίνει σ' αύτή τή λέξη), ή αγωνία του εξελίσσε

ται σέ απόγνωση. Αυτό μαζί μέ τή σεξουαλική άπόροιψη

τού άγοοιοϋ από τή μητέρα, προκαλεί, σπως είδαμε, σχιζο

φρένεια ανάμεσα στή συναισθηματική καί τή φυσική

προσωπικότητα τού άγοοιού . δσο γιά τό κορίτσι, ή άπόο-



'" Η ΔΙΑΑΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΞ

ριψή του άπό τή μητέρα, πού όφείλεται σέ άλλους λόγους,

τού προκαλει άδεδαιότητα Υιό τήν ταυτότητά του γενικά

καί τού δημιουργεί έτσι ίσόθια ανάγκη γιά επιδοκιμασία.

(Άργότερα δ εραστής της κοπέλας θ' αντικαταστήσει τόν

πατέρα δίνοντάς της τήν ύποεατάστατη ταυτότητα πού

χρειάζεται ~ γιατί ή γυναίκα 6λέπει δλα τά πράγματα μέ τά

μάτια του αντρα). 'Εδώ ορ(σκεται ή αίτια τής δίψας γιά

ερωτα πού αργότερα σπρώχνει καί τά δύο φύλα γ' αναζη

τούν αδιάκοπα από τό ένα πρόσωπο στό άλλο μιά κατά

σταση άσφάλαω; του έγώ τους. "Ομωτ, εξαιτίας της αρχι

κης μητρικής απόρριψης, καΙ άνάλογα μέ τήν έντασή της, ό

άντρας θά φοδάται πάντα νά εμπιστεύεται πολύ, νά « ανοί

γεται », καΙ ϋστεοα νά ουντοϊδεται. Είδαμε πώς αϋτό επη

ρεάζει τή σεξουαλικότητά του: στό βαθμό πού μιά γυναίκα

μοιάζει στή μητέρα του, ή απαγόρευση τής αίμομιξίας δρα

ανασταλτικά πάνω στό ολοκληρωτικό δόσιμό του, τό σε

ξουαλικό καί τό αισθηματικό. Γιά νά νιώσει πάλι ακίνδυνα

τήν ολοκληρωτική αντίδραση πού ένιωσε αρχικά γιά τή μη

τέρα του καί πού απορρίφθηκε, πρέπει νά εξευτελίσει αύτή

τή γυναίκα, έτσι πού να τήν ξεχωρίσει από τή μητέρα του.

Ή συμπεριφορά αύτή, οέ μεγαλύτερη κλίμακα, εξηγεί

πολλά πολιτιστικά φαινόμενα, στά όποία περιλαμβάνεται

ϊσως καί ή εξιδανικευμένη ερωτική λατρεία των Ιπποτικών

χρόνων, πρόδρομος του σύγχρονου ρομαντισμού.

Στή ρομαντική εξιδανίκευση όφεϊλεται, εν μέρει τουλάχι

στον από τή μεριά των αντρών, ένα ιδιόρρυθμο χαρακτηρι

στικό του ερωτα: ή αλλαγή στόν εραστή γίνεται σχεδόν

ανεξάρτητα από τόν χαρακτήρα του αντικειμένου του

ερωτα. Καμιά φορά δ εραστής, άν καί τρελός άπό ερωτα,

βλέπει, χάρη σέ ένα έλλογο τμήμα των πνευματικών του δυ

νάμεων.ϋτι , αντικειμενικά, ή γυναίκα πού αγαπά δέν εΙναι

&ξια γιά τήν τυφλή αυτή άφοοίωοη. "Ομωτ δέν είναι σέ

θέση νά φερθεϊ σύμφωνα μέ τή διαπίστωση αυτή, γίνεται

ενας " σκλάδας τής άγάπη; ». Τίς περισσότρες φορές ξεγε

λιέται ολότελα μόνος του. ΟΙ άλλοι δμως μπορούν νά δοϋν

τί ουμθαϊνει (<<Για όνομα του Θεού, δέν καταλα6αίνω πώς

είναι δυνατόν νά τήν ερωτεύθηκε J »). Ή εξιδανίκευση



Ο ΕΡΩΤΑΣ ",

αύτή είναι λιγότερο συχνή στΙς γυναίκες, δπως τό άποδεϊ

χνουν οι κλινικές μελέτες τοϋ Reik. Ένας άντρας εΙναι ύπο

χρεωμένος νά εξιδανικεύσει μιά γυναίκα, νά τήν τοποθετή

σει ψηλότερα άπό τΙς άλλες, γιά νά δικαιολογήσει τό πατέ

θασμά του σέ μιά κατώτερη κάστα. Οί γυναίκες δέν εχουν

τέτοιους λόγους νά εξιδανικεύουν τούς άντρες - ποαγμα

τικά, δταν ή ζωή ένός ατόμου εξαρτάται από τήν ίκανότητά

του νά αναλύει ψυχολογικά, νά καταλα6αίνει τούς άνθοώ

πους, ή τέτοια εξιδανίκευση εΙναι σίγουρα επικίνδυνη - άν

καΙ δ φόδοτ τής αντρικής δύναμης γενικά μπορεί νά έπη

ρεάσει τίς άτομικές σχέσεις των γυναικών μέ τούς άντρες,

πράγμα πού φαίνεται πώς είναι τό ίδιο φαινόμενο.

Ώστόσο, μ' δλο πού ξέρουν πώς αϋτό; δ τρόπος των άν

τρων νά ερωτεύονται δέν εΙναι γνήσιος, δλες τους ζητούν

κατά κάποιον τρόπο άπό τούς άντρες νά τούς τό αποδεί

ξουν, πρίν επιτρέψουν στόν εαυτό τους νά ανταποδώσουν

τούτον τόν ~ρωτα (γνήσιο από μέρους τους). Γιατί αύτή ή

εξιδανίκευση εξισώνει τεχνητά τά δυό μέρη, πράγμα απα

ραίτητο γιά ν' άναπτυχθεί ενας άληθινό; ερωτας - είδαμε

δτι δ ερωτας απαιτεί καΙ τά δυό μέρη νά εΙναι τρωτά, κι

αϋτό δέν είναι δυνατό στήν κατάσταση άνισοδυναμΙας.

~Eται τό νά έρωτευθεί κανείς, δέν εΙναι τίποτε περισσότερο

από μιά διαδικασία πού παραμορφώνει τήν αντρική δραση

- μέσω της έξιδανίκευσης, της φενάκισης, της μεγάλυνσης 
μέ σκοπό νά έξαφανίσει τήν ταξική κατωτερότητα τής γυ

ναίκας

Ώστόσο ή γυναίκα ξέρει δτι ή εξιδανίκευση αυτή γιά τήν

όποία τόσο κοπιάζει είναι ένα ψέμα καί δτι στό τέλος ό

άντρας θά « δεϊ καθαρά τί κρύ6ει μέσα της ". Ή ζωή της

είναι αληθινή κόλαση: αιωρείται ανάμεσα στή διαδοωτιεή

ανάγκη νά κερδίσει τόν έοωτα καί τήν επιδοκιμασία του

άντρα γιά νά σγει από τήν ταξική της υποδούλωση, καί σ'

ένα μόνιμο αίσθημα ότι, δταν τό πετυχαίνει, δέν είναι αυ

θεντική. "Ετσι δλόκληρη ή ταυτότητα τού εΙναι της εξαρτά

ται από τήν Ισορροπία τής ερωτικης ζωής. Δέν εχει τό δι

εαιωμα ν' άγαπά τόν εαυτό της παρά μόνο άν ενας άντρας

τή οe[σκει άξια ν' ό.γαπηθεΙ
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•Αν μπορούσαμε, δμως, νά εξαφανίσουμε τό πολιτικό

πλαίσιο τού ερωτα ανάμεσα ατά δύο φύλα, δέν θά έμεινε

&ραγε κάποιος θαθμό; εξιδανίκευσης στήν ίδια τή διαδικα

σία τού ερωτα ; Νομίζω, ναι. Γιατί δ μηχανισμός λειτουρ

γεί μέ τόν ίδιο τρόπο, οποιαδήποτε κι άν είναι ή ερωτική

tcκλογή ; Ο ερωτευμένος «ανοίγει τήν καρδιά του» aτόν

άλλο. Έξαιτίας αυτης της συγχώνευσης των έγώ, στήν

όποία δ καθένας από τούς δυό ερωτευμένου ς νοιάζεται καί

δλέπει τόν άλλο σάν ένα νέο δικό του έγιίl, ή όμορφιά ή δ

χαρακτήρας του αγαπημένου δντοτ, πού μπορεί νά κρύΌε

ται γιά τούς τρίτους κάτω άπό πολλά αμυντικά στρώματα,

αποκαλύπτεται. Τότε ή φράση « ' Απορώ τί του 6ρίσκει »,

δέν σημαίνει μόνο: « ΕΙναι ανόητη, τυφλωμένη από τόν

ρομαντισμό», όλλά καΙ « Ό ερωτάς της της έδωσε δραση

ακτίνων Χ. Μπορεί εμας κάτι νά μας διαφεύγει ». (Σημειώ

στε δτι ή φράση αυτή χρησιμοποιείται συχνότερα γιά τΙς

έοωτευμένετ γυναίκες. ~Αν πρόκειται γιά άντρες θύματα

του ερωτα, ΟΙ άντίστοιχες φράσεις θά ήταν : « Τόν τυλίγει

γύρω από τό μικρό δαχτυλάκι της» η « Τόν έχει τόσο μα

γέψει, ώστε θά είναι ό τελευταϊοτ πού θά δεί ποια είναι

στήν πραγματικότητα »). 'Ωστόσο, ή αυξημένη ευαισθησία

στίς κρυφές, αλλά πραγματικές άξίες τού άλλου δέν αποτε

λεί «στραοομάρα » ούτε « εξιδανίκευση », αλλά πραγμα

τικά θαθύτεοη ενόραση. Μόνο ή ψεύτικη εξιδανίκευση πού

περιγράψαμε παραπάνω προκαλει εαταστρφφή. "Ετσι

εκείνο πού φταίει δέν είναι ή ίδια ή διαδικασία τού έρωτα,

αλλά τό πολιτικό του πλαίσιο, δηλαδή ή ανισότητα σέ δύ

ναμη : όλα τά άλλα σχετικά ερωτήματα - ποιός, γιατί, πότε

καί που - είναι ιρεύτιεα.

11

'Όμως οί σχετικές μέ τόν ερωτα άφαιρέσευ; εΙναι άπλώς

ένα από τά συμπτώματα της &ρρωστης κατάστασής του.

(Όπως τό διατύπωσε πολύ 'έξυπνα μιά άρρωστη τού Ράικ :
« Οί άντρες παίρνουν τόν 'έρωτα είτε πάρα πολύ σοβαρά,

είτε όχι αρκετά σοβαρά »). VΑς τόν εξετάσουμε τώρα πιό
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συγκεκριμένα, δπως μας παρουσιάζεται σήμερα aτή χαλα

σμένη του μορφή. Γιά μιάν άκόμα φορά θά άναφεοθοϋμε

στό Έξομολογητήριο του Ράικ. Γιατί, αν τό ~ργo του Ράικ

εχει κάποια άξία, αυτή 6ρίσκεται ~κεί πού δ ίδιος δέν τό

ύποψιάζεται: οτήν άγοραία, γυναικεία παρόρμηση πού

νιώθει νά « κουτσομπολεύει ». Νά τον, καθώς πασκΙζει νά

δικαιολογηθεί (θά έλεγε κανείς δτι τόν ένοχλεί τό Ύπερεγώ

του) :

'Ένας άνθρωπος τού παρελθόντος, σπως είμαι εγώ ό Ιδιοτ, πρέπει

πάντα νά εχει ένα σκοπό καί νά δουλεύει σέ κάτι. Γιατί νά μήν

άοχοληθώ έΥώ μέ τά μικρά έεεϊνα ερωτήματα πού δέν τίθενται

"-συχνά καί aτά όποία ώστόσο μπορεί νά ύπάρχουν άπαντήοευ; ; Τά
« μικρά ερωτήματα» εχουν μόνιμη θέση πλάι στά μεγάλα καί θα

σικά προ6λήματα τής ψυχανάλυσης.

Χρειάζεται ηθικό Ηάρρος Υιό νά γράψει κανείς Υιό δρισμένα πρά

γματα, δπω ; λ.χ., γιά ένα παιχνίδι πού τα μικρά κορ(τσια παί

ζουν aτό διαλείμματα, ατό σχολειό. ΆξΙζει ένα τέτοιο θέμα νά

iJποl'Jληθει σ' ένα σο6αρ6 ψυχαναλυτή πού πέρασε τά 77 χρόνια

του ; (Ή {'πογράμμιση δική μου - Σ. Φ.)

Καί θυμάται άεόμα:

'Όμως στήν ψυχανάλυση δέν ύπάρχουν ασήμαντο; σκέψεις·

ύπάρχουν μονάχα σκέψεις πού προσποιούνται πώς εΙναι άσήμαν

τες, μόνο καί μόνο γιά νά μήν ειπωθούν.

"Ετσι εκλογικεύει εκείνο πού στήν πραγματικότητα μπο

ρεί νά εΙναι ή μόνη άξια συνεισφορά τού εργου του. Νά τί

μονολογούν αρρωστοί του καί των δυό φύλων σχετικά μέ

τήν ~ρωτική τους ζωή:

()J rY"-JAIKEY:

Άργότερα μέ είπε γλυκό κορίτσι ...Δέν τού απάντησα ...η θά μπο

ρούσα νά πω ; ... Όμως ήξερα πώς όέν είμαι Ενα γλυκό κορίτσι καί

πώς μέ δλέπει σάν κάποια πού δέν είμαι.

Κανένας άντρας δέν αγαπάει ένα κορίτσι, δπως ενα κορίτσι άγ«

πάει Ε'ι'αν άν-τρα.
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Μπορώ νά κρατηθω πολύν καιρό χωρίς νά κάνω έρωτα, Οχι όμως

καΙ δίχως άγάπη.

Είναι Η2Ο, Οχι δμωτ; νερό.

Καμιά φορά κάνω τή σκέψη πώς οι άντρες ε/ναι τρελοί γιά τό σεξ

καΙ λιμασμένοι Υιό σεξ. Τό μόνο πράγμα πού μποροίίν νά σκε

φτοϋν, όταν ορίοκονται μρ μιά κοπέλα, είναι νά πέσουν στό κρε

βάτι μαζί τητ. Δέν {ΧΙ,) λοιπόν τίποτι: {ιλλο νά προσφέρω στόν

αντρα εκτός ωτό τό κορμί μου;

Γδύθηκα, έβγαλα τό σουτιέν, ξάπλωσα πάνω στό κρεδάτι του καΙ

περίμενα. Γιά μιά στιγμή εΙχα τήν ένόπωση πώς ήμουνα ένα ζώο

πού επρόκειτο νά θυσιαστεί σ' ένα θωμό.

Δέν καταλαδαίνω τά αΙσθήματα των άντρών. Ό σύζυγός μου έχει

έμένα. ΤΙ τΙς χρειάζεται τΙς άλλες γυναικες; ΤΙ έχουν αυτές πού

δέν τό έχω έγώ ;

Πιστέψτε με, αν δλες οί άπατημένες σύζυγοι άφηναν τούς άντρες

τοικ; όέν θά ύπηρχαν στή χώρα αύτή παρά μόνο διαζευγμένες γυ

ναίκες.

Άφού ό αντρας μου μέ απάτησε πολλές φορές, αρχισα νά φλερ

τάρω μέ σκοπό νά πιάσω εραστή. Γιατί δχι; Έκεινο πού είναι

καλό Υιό τόν ένα, ε1ναι καλό καί γιά τόν fΊ.λλo .. "Ομως φέρθηκα

κουτά: δέν τό είχα μέσα μου νά ρίχνομαι σε εξιί:ιγαμες περιπέτειες.

Ρώτησα κάμποσα πρόσωπα αν κι ο] άντρες κλαίνε κάποτε ώσπου

ν' άπωωιμηθοϋν. 'Εγώ δέν τό πιστεύω.

ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ:

Δέν ε1ναι αλήθεια πώς μόνο .~ Εξωτερική έμφάνιση της γυναίκας

λογαριάζεται. Σημασία Εχουν καί τά ντεσού τητ.

Δέν είναι δύσκολο νά καταφέρεις μιά κοπέλα. Δύσκολο είναι νά

ξεκόψεις αργότερα.

Τό κορίτσι μέ ρώτησε αν καί τό πνεύμα τη; είχε σημασία Υιό μένα.

'Ένιωσα τόν πειρασμό νά της απαντήσω πώς περισσότερο μ' εν

διέφεραν οι γλουτοί της.
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« Φεύγεις κιόλας; » είπε όταν άνοιξε τά μάτια τη; Ήταν μιά στε

ρεότυπη φράση τής κρεβατοκάμαρας: είτε ύστερα άπό μιά ωρα

Ιφευγα, είτε ϋστερα από δυό μέρες, θά τήν έλεγε,

"lσως είναι ανάγκη νά κοροϊδεύουμε τή γυναΙκα καί νά προσ

ποιούμαστε πώς είμαστε ερωτευμένοι μαζΙ της. Γιατί δμως νά κο

ροϊδεύω καΙ τόν εαυτό μου; "Οταν είναι άρρωστη μέ διώχνει.

"Οταν δμως εγώ είμαι άρρωστος τότε νιώθει λύπηση γιά μένα καί

είναι πιό στοργική απ' δ.τι συνηθίζει.

Δέν είναι άρκετό γιά τή γυναίκα μου τό δτι είμαι ύποχρεωμένος

νά τήν ακούω νά μιλάει συνέχεια - "Εχει τήν άξιωση ν' άκούω καΙ

τό τί λέει.

Ή Σιμόν ντέ Μπωθουάρ τό εχει πεϊ : «Ή λέξη ερωτας

δέν έχει καθόλου τό ίδιο νόημα καί γιά τά δυό φύλα, κι

αϋτό είναι μιά ό.πό τίς αίτίες τών σοδαρών παρεξηγήσεων

πού τά χωρίζουν », Παραπάνω άν έφεοα μερικά παραδεί

γματα παραδοσιακών διαφορών ανάμεσα σέ έρωτευμένου;

άντρες καί γυναικες, πού συχνά εκδηλώνονται στΙς συζητή

σεις των σαλονιών σχετικά μέ τό διπλό κριτήριο, σμως κατά

κανόνα συμφωνοϋν στό ~ξης : "Οτι οί γυναίκες εδναι μονο

γαμικές, άγαποϋν πιό πολύ, είναι δεσποτικές, «κολλιτσί

δες », δτι ένδιαφέοονται περισσότερο γιά τίς «σχέσεις»

(δταν είναι πολύ δαθειέτ) παρά γιά τό ίδιο τό σέξ καί συγ

χέουν τή στοργή μέ τήν ερωτική έπιθυμια. Οί άντρες δέν

ένδιαφέοονται παρά μόνο γιά τή συνουσία (Πάν-πάν, ευ

χαριστώ, κυρία 1), η κάνουν τή γυναίκα ένα γελοίο ρομαν

τικό ίνδαλμα, κι δταν οιγουοευτοϋν γι' αυτήν, γίνονται

σπουδαίοι κυνηγοί ερωτικων περιπετειών πού δέν Ιπανο

ποιούνται ποτέ- μπερδεύουν τό σέξ μέ τ6 συναϊοθημ«. "Ολα

ωτοοεϊχνουν εκείνο πού έχουμε εξετάσει - τή διαφορά στήν

ψυχοσεηοι-αλιπή οργάνωση των δύο φύλων, πού καΗορίζε

τω από τήν πρώτη σχέση μέ τή μητέρα.

>Από τίς διαφορές αύτές ογάζω τρία συμπεράσματα:

1) "Ότι οί αντρες είναι άνίκανοι ν' αγαπήσουν. (Ίσως εΙ

ναι ζήτημα άνδοιεών όομονών : Οί γυναίκες ξέρουν καί

αποδέχονται άπό παράδοση τή συναισθηματική αναπηρία
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των άντρων, ενώ τή 6ρίσκουν άνυπόφορη σε μιάν άλλη γυ

ναίκα).

2) "Οτι οι γυναικες αναγκαστικά συμπεριφέρονται σάν

«κολλιτσίδες» εξαιτίας τής αντικειμενικής κοινωνικής

τους θέσης.

3) 'Ότι ή κατάσταση αύτή δέν σημείωσε καμιά ούσιώδη

αλλαγή καΙ παραμένει τέτοια πού ήταν πάντα.

Οί αντρες tlvat ανίκανοι ν' αγαπήσουν. Είδαμε γιατί οί

άντρες δυσκολεύονται ν' αγαπήσουν καί ότι, ακόμα κι όταν

μπορούν ν' αγαπήσουν, τίς περισσότερες φορές « ερωτεύον

ται » τήν προβολή τής ίδιας τους τής είκόνας. Τή μιά μέρα

μπορούν νά σπάσουν τήν πόρτα μιας γυναίκας καί ν' απο

γοητευθούν δλότελα από αυτή τήν επομένη, δμως σπάνια οΙ

γυναικες άφήνουν τούς &ντρες, καί όταν τό κάνουν ~oυν

παραπάνω από έπαρκεις λόγους.

ΕΙναι επικίνδυνο νά νιώθει κανείς συμπόνια γιά τόν

καταπιεστή του - οί γυναικες tδιαίτερα εχουν τήν τάση νά

πέφτουν σ' αυτό τό σφάλμα-όμως στήν περίπτωση αύτή

νιώθω τόν πειρασμό νά τό κάνω κι εγώ: Ξίναι ηοδερό νά

μήν μπορεις νά αγαπας. Νά πώς εξελίσσονται τά πρά

γματα: μόλις δ άντρας άντιληφθεϊ ότι ή γυναίκα ασκει

πίεση πάνω του, γιά νά πετύχει κάποια δέσμευσή του απέ

ναντί της, πανικοβάλλεται καί μπορεί ν' άντιδράσει κατά

πολλούς τρόπους:

1) Μπορεί νά τό σκάσει καί νά πάει νά άπαυτώοει άλλες

γυναικες γιά ν' ό.Jtoδείξει δτι ή πρώτη γυναίκα δέν μπορει

νά τοϋ έπιδληθεί. ΥΑν αύτή τό άνεχθεί, τότε μπορεί νά συν

εχίσει νά τή 6λέπει πάνω σ' αύτή τή θάοη. Οί αλλες γυναί

κες επαληθεύουν τήν (ψεύτικη) ελευθερία του: ΟΙ περιοδι

κοί κα6γάδες γι' αυτές εμποδίζουν τό αγχος του νά μεγα

λώνει. "Ομωτ οί γυναίκες είναι χάρτινες τίγρεις, γιατί σέ

καμιά περίπτωση δέν μπορεί νά εχει τίποτε σοδαρό μ' αύ

τές. Άντιτάσσοντές τες τή μιά στήν άλλη πετυχαίνει ένα εΙ

δος ισορροπίας, έτσι πού καμιά τους νά μήν μπορεί νά τού

πάρει τόν άέοα. Πολλές εξυπνες γυναίκες, επειδή καταλα

δαινουν πώς αυτό αποτελεί άπλώς μιά βαλβίδα άσφαλείας

πού κατευνάζει τό &:γχος των άντρών τους, τούς «χαλαρώ-
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νουν τό σκοινί" στό ζήτημα αύτό. Γιατί τό πραγματικό

πρό6λημα πίσω άπ' δλους αύτούς τούς κα6γάδες γιά τίς

άλλες γυναίκες είναι δτι δ &ντρας εΙναι ό.νίκανος νά δε

σμευθεί μέ τήν ανάληψη ϋποχοεώσεων.

2) Μπορεί νά συμπεριφέρεται συνεχώς κατά τρόπο

άποόδλεπτο απέναντι στή γυναίκα του προαάλλοντας άντί

οταση, άονούμενο; νά δρίσει άκρι6ώς τό επόμενο ραντε

αού, λέγοντάς της « ή δουλειά μου προηγείται », tι φέρνον

τας πλήθος άλλες δικαιολογίες. Κι αύτό γιατί, μ' δλο πού

νιώθει τήν άγωνια τής γυναίκας, αρνείται νά τήν καθησυ

χάσει μέ οποιοδήποτε τρόπο, η άκόμα καί ν' άναγνωρίσει

τήν άγωνια της σάν δικαιολογημένη. Γιατί χρειάζεται τήν

αγωνία της, γιά νά τού ύπενθυμίζει συνεχως δτι είναι

άεόμα Γλεύθερος, δτι ή πόρτα δέν εκλεισε ακόμα δλδτελα.

3) 'Όταν αναγκαστεί ν' άναλάθει μιά (δυσάρεστη) ϋπο

χρέωση, ή γυναίκα του τό πληρώνει άκρισά : αύτός κάνει

τά γλυκά μάτια σέ άλλες γυναίκες μπροστά τητ, τή συγκρί

νει δυσμενώς μέ παλιότερες φιλενάδες του η μέ στάρ τού

κινηματογράφου, δηλώνοντας μπροστά σ' άλλους δτι ή σύ

ζυγός του εΙναι γι' αϋτόν «μπάλα aτό πόδι τού καταδί

κου », τή φωνάζει « σκύλα ", « αλόγα », « στρίγκλα ", άφή
νει νά ϋπονοηθεϊ δτι θά ήταν πολύ καλύτερο γι' αϋτόν αν

έμενε άνύπαντρος. Ή άμφιγνωμία του γιά τήν κατωτερό

τητα των γυναικών εκδηλώνεται: μέ τό νά δεσμευθεί μέ μιά

άπό αύτές, πραγματοποίησε κατά κάποιον τρόπο τήν ανα

γνώριση τής ταυτότητας τής μισητή; γυναίκας, πού πρέπει

τώρα νά τήν άρνεϊται επανειλημμένα, άν θέλει νά διατηρή

σει τόν αύτοσεδασμό του μέσα στήν (άντρική) κοινότητα.

Αύτή ή μόνιμη διάψευση δέν είναι πάντα προσποιητή,

γιατί, πράγματι, δλες οί άλλες κοπέλες τοϋ φαίνονται ξα

φνικά πολύ καλύτερες, καί δέν μπορεί ν' άποφύγει τή

σκέψη δτι χάνει πολλές εύκαιρίες, - καί φυσικά γι' αότό

φταίει ή γυναίκα του. Γιατί ποτέ δέν έπαψε νά αναζητά τό

ίδεώδες, αλλά εκείνη τόν εμποδίζει. Πιθανώτ θά πεθάνει

μέ τό αίσθημα δτι τόν ξεγέλασαν, δίχως νά εαταλάδει ποτέ

ότι δέν ύπάρχει μεγάλη διαφορά άνάμεσα σέ μιά γυναίκα

καί στήν άλλη, δτι δ ερωτας είναι έκεινος πού δημιουργεί

τή διαφορά.
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'Υπάρχουν πολλοί τρόποι νά τραβά κανείς τά «γκέμια ».

Πολλοί άντρες περνούν άπό τή μιά περιπέτεια στήν άλλη,

ξεκόΟοντας κάθε φορά πού νιώθουν πώς ή κατάσταση γίνε

ται έπικίνδυνη. Ώστόσσ ή ζωή χωρ(ς ~ρωτα εlναι τό ίδιο

άνυπόφοοη γιά τόν άντρα, δπως καΙ γιά τή γυναίκα. Τό

πρόδλημα λοιπόν πού αντιμετωπίζει κάθε φυσιολογικός

άντρας εΙναι : Πώς θά καταφέρω κάποια νά μέ αγαπήσει

χωρίς νά μοϋ ζητήσει γι' αντάλλαγμα ανάληψη ισης ύπο

χρέωσης από μέρους μου ,.
Ή «κολλητική» συμπεριφορά των γυναικων γίνεται

απαραΕτητη εξαιτίας τής αντικειμενικης κοινωνικης κατά

στασής τους. Ή γυναικεία αντίδραση στην πραγματική

ϋστερϊα από τήν όποία καταλαμ6άνονται οί άντρες στόν

παραμικρό κίνδυνο γιά ανάληψη αμοιβαίων ύποχρεώσεων,

ήταν ή επινόηση εξυπνων μεθόδων γιά απόσπαση από τούς

δντρες δσο τό δυνατόν περισσότερων ύποχρεώσεων. Στό

διάδα των αιώνων έπινοήθηκαν στρατηγικές, δοκιμάστη

καν, μεταδιδάστηκαν ωτό μητέρα σέ κόρη σέ μυστικές συν

ομιλίες, γύρω απ' τό φλιτζάνι τοϋ καφέ (<<Ποτέ μου δέν

κατάλαβα γιά ποιό πράγμα μπορούν νά μιλοϋν τόσες ώρες

οί γυναίκες μεταξύ τους! ») fι, τελευταία χρόνια, μέ τό τη

λέφωνο. Δέν πρόκειται καθόλου γιά συνηθισμένες συγεεν

τρώσεις γιά χαζοκου6έντα, αλλά άπεγνωσμένετ στρατηγι

κές κινήσεις γιά έπι6ίωση. Περισσότερη tξυπνάδα ξοδεύε

ται σέ μιά τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ δύο φοιτητοιών

σχετικά μέ τούς c'ί.ντρες απ' δση μέσα στά τέσσερα χρόνια

των σπουδών τους στά κολέγια, η ακόμα καί στούς περισ

σότερους πολιτικούς έλιγμούς των άντρων. Δέν είναι λοι

πόν καθόλου παράξενο δτι άκόμα καί οι λίγες γυναίκες δί

χως « οίεογενειαεέ; ύποχρεώσεις » πού ύπάρχουν φτάνουν

πάντα εξαντλημένες στήν άφετηοϊα κάποιας σοδαρή ;
προσπάθειας .. Η γυναίκα πρέπει νά κινητοποιήσει όλη τήν

ενεργητικότητά της κατά τό μεγαλύτερο μέρος των δη

μιουογιεων χρόνων της γιά « νά 6άλει στό χέρι έναν καλό

σύζυγο» καί κατά ένα μεγάλο μέρος τής ύπόλοιπης ζωής

της γιά νά τόν κρατήσει «<τό νά είναι tρωτευμένη μπορει

νά αποnλεί πλήρη άπασχόληση γιά μιά γυναίκα, όπως ή
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δουλειά γιά έναν άντρα »). σι γυναίκες που προτιμούν νά

παραιτηθούν απ' αυτόν τόν αγώνα δρόμου διαλέγουν μιά

ενάρετη ζωή, κάτι που, δπως είδαμε, λ(γοι ι'ί.ντρες έχουν τό

θάρρος νά κάμουν.

Δυστυχώς δμως τό άντοοκυνηγητό χαρακτηρ(ζεται από

μιάν αισθηματική ένταση που ξεπερνάει τήν ωτλή έπιθυμϊα

γιά ανάληψη άαοιδαιων ύποχρεώσεων. Προέρχεται δασικά

από τήν ίδια τήν ταξική πραγματικότητα, που κάνει τούς

άνθοώπουτ άνιεανοικ ν' άγαποϋν. Σέ μιά άντοωφατού

μενη κοινωνία, πού χαρακτηρCζει τίς γυναίκες σάν μιά κα

τώτερη παρασιτική τάξη, ή γυναϊπα που δέ θά πετύχει μέ

κάποιον τρόπο τήν επιδοκιμασία των άντρών είναι καταδι

κασμένη. Γιά νά νομιμοποιήσει τήν ϋπαρξή της, ή γυναίκα

πρέπει νά είναι κάτι περισσότερο από γυναίκα, πρέπει ν'

αναζητά συνέχεια κάποιον τρόπο νά ύψωθεϊ πάνω από τή

θέση κατωτερότητας πού 6ρίσκεται ~ , καί οί αντρες είναι οί

μόνοι πού μπορούν νά τούς κάνουν αυτή τή χάρη. 'Επειδή

δμως σπάνια επιτρέπεται οέ μιά γυναίκα νά αναδειχθεί μέ

τή δράση της μέσα στήν ευρύτερη (αντρική) κοινωνία, αλλά

καί αν τό παφέοει, σπάνια αναγνωρίζεται ή αξΙα της - είναι

ευκολότερο γι' αυτή νά επιδιώξει τήν αναγνώριση από ένα

μόνον άντρα παρά από πολλούο, καί στήν πραγματικότητα

αυτή ακρι6ως είναι ή εκλογή πού κάνουν πολλές γυναίκες.

"Ετοι , γιά μιάν άκόμα φορά δ ερωτας πού αϋτότ καθεαυτόν

είναι κάτι καλό, διαφθείρεται άπό τό ταξικό του πλαίσιο :

• Έτσι εξηγείται καί τό παρ<ίδοξο φαινόμενο νά μή διαμαρτύρονται ποτέ

οι γυναίκες. σταν τίς δρίζουν σάν τάξη, έφόσον οΙ tbLf; προσωπικά εξαι

ρσΙΟνται. "Η χειρότερη 6ρισιά γιά μιά γυναίκα είναι <δέν είσαι παρά μιά

ΥυναΙκα », δηλαδή δη δέν a;ί1.:;Η πε(1ωσότερο από τΙς Ι'ίλλες, καί ιό μεγα

λί'τερο κομπλιμέντο ότι έχει ιό μυαλό, τό ταλέντο, τήν αξιοπρέπεια i\ τή

δύναμη ένάς άντρα. Στήν πραγματικότητα, σπω; κάθε μέλος μιάς κατα

πιεζόμενη ς τάξης, έτσι καί ή Ιδια μετέχει στήν έξύ6ριση των όμοιων τητ.

μέ τήν ελπίδα Π'Ι1ς ετο, {Ι' αποδείξει πώς (ι1)τή σάν άτομο είναι άνώτερή

τους. "Ετσι οι γυναίκες (ιάν τάξη αντιτάσσονται ή μιά στήν Ι'ίλλη (<<διαίρει
καί αασ(λη,ε ») . ή « άλλη γυναίκα» πιστεύει πιος ή σύζυγος είναι μιά

« τσούλα » που" Μν τόν καταλαGαίνει », εν,ί) ή σί'ζυγος πιστεύει πώς ή

(\λλη γυναίκα εΙναι μιά « τυχobιώΧτρια » πού τόν « Εκμεταλλεύεται» - ό

bέ ;τραγματικός [Υοχος ξtΊλωτράtι ελευΟεεο, γιό παραπΙ,!:~α μανου6ρε;.
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οί γυναικες πρέπει γ' αποκτήσουν τόν έρωτα όχι μόνο Υιό

λόγους φυσιολογικούς, άλλά ουσιαστικά γιά νά δικαιολο

γήσουν τήν ϋπαρξή τουτ.

'Επιπλέον, tΊ συνεχής οΙκονομική εξάρτηση τών γυναικών

κάνει αδύνατη μιά κατάσταση ύγισυς έρωτα ανάμεσα σέ

ίσους. ΟΙ γυναίκες καΙ σήμερα ακόμα ζούν κάτω από καθε

στώς προστασίας. Μέ ελάχιστες εξαιρέσεις, έχουν τή δυνα

τότητα νά διαλέξουν όχι ανάμεσα στήν ελευθερία καΙ τόν

γάμο, άλλά άνάμεσα aτό νά γίνουν δημόσια η ατομική ιδιο

κτησία. Ή γυναίκα πού κατορθώνει νά παντρευτεί ένα μέ

λος της άρχουσας τάξης μπορεϊ τουλάχιστον νά ελπίζει δη

μερικά από τά προνόμιά του θά ξε6άψουν κάπως πάνω της.

ΟΙ γυναίκες δμως που δέν εχουν σύζυγο δρίσεονται στήν

ίδια θέση μέ τά όοφανά : είναι μιά ανίσχυρη υπόσταση πού

στερείται τήν προστασία τού ισχυρού. Αυτό άποτελεϊ τήν

άντιθεοη της ελευθερ(ας, άφού οί γυναίκες έξακολουθούν

νά προσδιορίζονται (άρνητικά) άπό τήν ταξική τους θέση :
τώρα ή κατάστασή τους γίνεται περισσότερο τρωτή τό νά

μετέχεις ό ίδιος στήν ύποδούλωσή σου, τό νά διαλέγεις ό

ίδιος τό άφεντικό σου, συχνά σού δϊνει τήν ψευδαίσθηση

ότι διαλέγεις ελεύθερα στήν πραγματικότητα όμωτ, μιά

γυναίκα ποτέ δέν είναι ελεύθερη νά διαλέξει τόν ~ρωτα δί

χως εξωτερικά κίνητρα. Γιά τήν ωρα, τά δυό αυτά πρά

γματα, ~ρωτας καί κοινωνική θέση, είναι γι' αυτήν άξεδιά

λυτα δεμένα.

VΑν τώρα υποθέσουμε δτι μιά ερωτευμένη γυναίκα δέν

χάνει στιγμή από τά μάτια της κανέναν άπό τούς θαοιπού;

αυτούς παράγοντες τής κατάστασής της, τότε δέν θά μπο

ρέσει ποτέ νά αγαπήσει άφιλόκεοδα, άλλά μόνο μέ αντάλ

λαγμα την άοφάλεια :
1) τήν αισθηματική άσφάλεια πού, δπως είδαμε, εχει δί

κιο νά τή ζητάει·

2) τήν άτομική αίσθηση τής ταυτότητά; της πού θά

επρεπε νά μπορεί ν' αποκτήσει μέ τή δουλειά καΙ τήν άνα

γνώρισή της, άλλά πού τής τήν άονοϋνται άναγκάζοντάς

την έτσι ν' άναζητήσει τόν προσδιορισμό της διαμέσου ένός

άντρα.
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3) τήν οικονομική ταξική άσφάλειά της πού, aτή σημε

ρινή κοινωνία, συνδέεται μέ τήν Ικανότητά της νά «αγκι

στρώσει» έναν άντρα.

Δυο από τούς τρείς αύτοω; όρους δέν εχουν καμιά σχέση

μέ τόν έοωτα, άλλά τού ~πι6άλλoνται, συντρί6οντάς τον

κάτω άπό τό 6άρος τους.

"Εται, στήν έπισφαλή πολιτική θέση πού βρίσκονται οί

γυναίεε; δέν μπορούν νά προσφέρουν οτόν εαυτό τους τήν

πολυτέλεια ένός αύθόομητου ερωτα. Κάτι τέτοιο θά ήταν

πάρα πολύ επικίνδυνο. Πάνω άπ' δλα σημασία Εχει νά πε

τύχουν τόν έρωτα καί τήν επιδοκιμασία τών αντρών. ΥΑν

καμιά τους έοωτευθεί άσυλλόγιστα, προτού εξασφαλίσει

σάν αντάλλαγμα τήν ανάληψη ύποχρεώσεων από μέρους

του άντρα, θά θέσει σέ κίνδυνο τήν έπιδοειμασϊα αυτή. Νά

τί λέει δ Ράικ:

Τελικά εγινε φανερό από τήν ψυχανάλυση δτι ή άρρωστη φοθόταν

πώς αν Εδειχνε ο' έναν δντρα δτι τόν αγαποϋσε, θά τή θεωροϋσε

κατώτερή του καί θά τήν παρατούσε.

Γιατί, απαξ καΙ ή γυναίκα κάνει τήν αισθηματική βουτιά,

θά εΙναι πιά άνίκανη νά παίξει τό παιχνίδι δπως πρέπει: ό

ερωτας μπαίνει μπροστά καί θέλει νά έεφοαστεί. Τό νά

προσποιηθεί ψυχρότητα πού δέν νιώθει, τότε, θά ήταν

πολύ Οδυνηρό, κι επιπλέον άσκοπο. Θά ήταν σάν νά ήθελε

νά κάνει κακό στόν εαυτό της, άφοϋ σκοπός της είναι η

ελευθερία στήν αγάπη. 'Όμως, γιά νά εξασφαλίσει αυτή τή

δέσμευσή του, πρέπει νά συγεοατεϊ τά αισθήματά της, πρέ

πει νά παίζει τό παιχνίδι. Γιατί, σπως είδαμε, οί άντρες

άρνούνται νά γίνουν τρωτοί, έστω καΙ μέ τόν δρο της άμοι

θαιότητατ, παρά μόνο αν εξαναγκαστουν.

Πώτ καταφέρνει λοιπόν νά αποσπάσει αύτή τή δέσμευση

από τόν άντρα; 'Ένα από τά ισχυρότερα δπλα της είναι τό

σέξ. Μποοεϊ νά δουλέψει τόν άντρα, μέχρι νά τόν κάνει νά

νιώσει φυοιεό πόνο, μέ ποικίλα τεχνάσματα: αρνούμενη νά

ίκανοποιήσει τήν ανάγκη του, πειράζοντάς τον, δίνοντας

καί παίρνοντας πάλι πίσω, μέ τή ζήλια κ.ο.κ. Μιά γυναίκα

πού ϋποϋλήθηπε οέ ψυχανάλυση ΕΧψ!]άζει τήν άπαρία τηs :
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Λίγες είναι οί γυναικες πού δέν θέτουν ποτέ στόν εαυτό τουτ.οέ

όρισμένες περιστάσεις, τό ερώτημα: « Μέχρι ποιό σημείο πρέπει

νά αντισταθώ σ' έναν άντρα; » Νομίζω πώς κανέναν άντρα δέν

τόν σκοτίζουν τέτοια ερωτήματα. Τ6 πολύ πολύ νά διερωτηθεί

« Πότε θά πέσει; ».

οι άντρες εχουν δίκιο δταν κατηγορούν τΙς γυναίκες πώς

δέν €χουν κρίση, πώς σπάνια άγωτούν έναν άντρα Υιό τήν

προσωπική του αξία καί συχνότερα γιά δ.τι εχει νά προσ

φέρει (τήν κοινωνική τάξη του), πώς είναι ύπσλογίστριες,

πώς χρησιμοποιούν τό σέξ τους γιά νά πετύχουν άλλους

σκοπούς, κ.ο.κ. Γιατί, πράγματι, οί γυναίκες δέν είναι σέ

θέση Υ' αγαπήσουν έλεύθερα. "Αν μιά γυναίκα εΙναι &ρκετά

τυχερή καί δρεί έναν «τύπο καθώς πρέπει »νά τήν αγαπή

σει καί νά τή συντηρήσει, εχει πετύχει τόν σκοπό της καί

συνήθως είναι αρκετά ευγνώμων ώστε νά τού ανταποδώσει

τήν αγάπη του. Ή μόνη διάκριση πού μιά γυναίκα εΙναι

ίκανή νά κάνει, είναι νά διαλέξει ανάμεσα στούς άντρες 
πού, οί ίδιοι, την 'έχουν κιόλας διαλέξει - καί ν' αντιπαρα

θέσει αύτούτ τούς δ.ντρες, αυτές τίς δυνάμεις, τόν ένα στόν

άλλο. "Ομωτ τό νά προκαλείς τό ένδιαφέοον ένός άντρα,

καί νά άποοπάτ; μέ παγίδα μιά ύποχρέωση από μέρους του,

μόλις εκδηλώσει αυτό τό ένδιαφέοον, δέν άποτελεϊ ακρι6ως

πράξη αύτοποοσδιορισμοϋ. Καί τι γίνεται τώρα πού κατά

φερε νά καμακώσει τόν άντρα. 6 όποίω; τήν έρωτεύθηκε

καΙ είναι πρόθυμος νά κάνει τά πάντα γι' αύτή; Ή γυναίκα

βρίσκεται πάλι μπροστά σέ μιά σειρά προΟλήματα. Τώρα

μπορει νά χαλαρώσει τή βίδα, νά ανοίξει τό δίχτυ καΙ νά

~ξετάσει τή λεία της. Συνήθως άπογοητεύεται. Δέν είναι τί

ποτε γιά τό όποίο θά νοιαζόταν άν ήταν άντρας. Ή λεία

της είναι τίς περισσότερες φορές πολύ χαμηλότερου επίπε

δου από τήν Ϊδια. (Μπορεί νά τό έπαληθέφετε . ρωτήστε

μερικές από τίς διακριτικές έκείνες συζύγους πού σάς φαϊ

νονται δειλές). «Μπορεί νά μήν είναι σπουδαίος, αλλά

τουλάχιστον εχω δικό μου άντοα ». έτσι σκέφτεται συνήθως.

"Ομοη; τώρα μπορεί τουλάχιστο νά παρατήσει τήν προσ

ποίηση. Γιά πρώτη φορά μπορεί ν' αγαπήσει μέ σιγουριά 
τώρα πρέπει νά 6άλει δλα της τά δυνατά νά φτάσει στό
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ϋψος των αισθημάτων αυτού τού άντρα, νά νιώσει πραγμα

τικά εκείνο πού καμωνόταν πώς ένιωθε ib; τώρα. Συχνά τή

6ασανίζει ή σκέψη δτι ό άντρας θά δεί τήν αλήθεια. Νιώθει

σάν άπατεώναο Τή βασανίζει ό φόδο; μήπως δ άντρας της

δέν άγαπά τήν «πραγματική» προσωπικότητά της - καί

συνήθω.; ~ει δίκιο (<<"Ηθελε νά παντρευτεί έναν άντρα μέ

τόν όποίο νά μπορούσε νά φερθεί σάν τσούλα.δπωτ καί εί

ναι πραγματικά»).

Καί τότε ή γυναίκα ανακαλύπτει δτι δ ~ρωτας καί ό γά

μος δέν εχουν γιά τόν άντρα τήν ϊδια σημασία πού εχουν γι'

αύτή. νΑν καί οι αντρες γενικά θεωρούν τίς γυναίκες εατώ

τερες απ' αϋτούτ, κάθε αντρας έπιφυλάσοει νοερά μιά ξε

χωριστή θέση γιά τή γυναίκα πού θά ύψώσει πάνω από τίς

αλλες κάνοντάς τη σύντροφό του. Μέχρι τότε, ή γυναίκα

6ρισκόταν εξω aτό κρύο καί ζητιάνευε τήν επιδοκιμασία

του, λιώνοντας από τήν επιθυμία νά σκαρφαλώσει στό επί

πεδο τό δικό του, δπου όλα είναι φωτεινά. 'Όταν δμως

φτάνει έκεί, άντιλαμδάνεται δτι ϋψώθηπε πάνω από τίς άλ

λες γυναίκες, Οχι γιατί αναγνωρίστηκε ή προσωπική της

αξία, άλλά γιατί στολίζει ώοαϊα τό 6άθρο πού αυτός ψώ

νισε από τήν αγορά. Είναι πιθανό μάλιστα νά μήν ξέρει

ποιά είναι (αν υποτεθεί πώς ή Ιδια ib; τότε θά τό ξέρει).

Τήν έμπασε στό σπίτι του.όχι γιατί τήν άγαποϋσε πραγμα

τικά, άλλά γιατί αύτή κατάφερε νά ανταποκριθεί περίφημα

στό ιδεωδες πού αύτότ είχε πλάσει από πρίν μέ τή φαντα

σία του. "Αν καί ξέρει ΟΤι ό ερωτάς του είναι ψεύτικος,

άφού αύτή Τι Ιδια τόν προκάλεσε μέ τά κόλπα της, δέν μπο

ρεί νά μή νιώθει περιφρόνηση γι' αυτόν. "Ομω; φοδάται,

πρώτα πρώτα, μήπως, άποεαλύπτοντω; τήν αληθινή της

προσωπικότητα, χάσει ακόμα κι αυτή τήν ψεύτικη αγάπη.

Στό τέλος καταλα6αίνει δτι καί γι' αυτόν έπίσητ; ό γάμος

εΙχε ενα σωρό κίνητρα εντελώς άοχετα μέ τόν έρωτα .
.Απλως αύτή 6ρέθηκε πιό κοντά στήν εΙκόνα πού αϋτότ

έπλασε μέ τή φαντασία του, γιατί ηταν ή πιό κατάλληλη

ήθοποιότ γιά νά παίξει τόν πολλαπλό ρόλο τού έτερου εγώ,

της Μητέρας των Παιδιών του, της ΟΙκοκυρας, τής Μαγει

eLooas, τη, Συντειόφου του, στό θεατρικό του εργο. Τήν
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αγόρασε γιά να γεμίσει μιά άδεια θέση στή ζωή του' άλλά ή

δική της ζωή δέν λογαριάζεται.

"Ετσι δέν μπόρεσε νά διαφοριστεί από τίς άλλες γυναίκες.

'Υιρώθηεε πάνω από τήν τάξη τους άπλως καί μόνο γιατί

τώρα αποτελεί εξάρτημα ένός μέλους της άρχουσας τάξης,

πού δέν μπορεί να τήν πάρει σύντροφό του παρά μόνο αν

άνεδάσει την κοινωνική της θέση. "Όμωτ; αυτή δέν απελευ

θερώθηκε, άπλώς προήχθηκε σέ «ύπηρέτρια της οΙκογέ

νειας », άνυψώθηκε μονάχα γιά νά χρησιμοποιηθεί μέ δια

φοοετιεό τρόπο. Νιώθει ξεγελασμένη. 'Εκείνο πού πέτυχε

δέν εΙναι Υ' άγωτηθεί καί ν' αναγνωριστεί άλλά νά γίνει

ετήμα καί νά εξουσιάζεται. Τώρα από Έρυθριώσα Νύφη

γίνεται Τσούλα, αλλαγή πού, δσο κι αν είναι καθολική καί

προολεπτή, άφήνει ώστόσο τό σύζυγό της σέ αμηχανία.

«<Δέν είσαι πιά Τι γυναίκα πού παντοεύτηεα »).

•
• •

Ή θέση πυν γυναικών δέν άλλαξε πολύ απο ο, τι

~ταν πάντα. Στά τελευταία πενήντα χρόνια οί γυναίκες δέ

θηκαν διπλά ωτό τόν ερωτα : μέ τό πρόσχημα μιας «σε

ξουαλικης έπανάσταοητ » πού υποτίθεται δτι έγινε (<<Μά,

μικρή μου, άπό που ~ρχεσαι ; Δέν ακουσες ποτέ σου γιά τή

σεξουαλική έπανάοταση ; »), ΟΙ γυναικες πείστηκαν νά πε

τάξουν τήν πανοπλία τους. Ή σύγχρονη γυναίκα νιώθει

φρίκη νά τή θεωρούν τσούλα, ενώ Τι γιαγιά τη; περίμενε

πώς θά γίνει αυτό μέσα στή φυσική ροή των πραγμάτων.

Άλλά καί οί αντρες επίσης, τόν καιρό της γιαγιας της,

εορισκαν φυσικό δτι κάθε γυναίκα πού σέβεται τόν εαυτό

της θά τούς έεανε νά περιμένουν, θά έπαιζε τό παιχνίδι &ς

τό τέλος δίχως ντροπή' Τι γυναίκα πού δέν προστάτευε τά

συμφέροντά της μ' αυτό τόν τρόπο δέν ήταν άξια σεβασμού.

Αυτή ήταν Τι κοινή άντϊληφη.

'Όμως Τι φιλολογία γιά τή σεξουαλική επανάσταση, άν

δέν καλυτέρεψε καθόλου τή θέση τής γυναίκας, άποδεί

χτηκε πολύτιμη γιά τούς άντρες. Μέ τό νά πείσει τίς γυναί-
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κες πώς τά συνηθισμένα γυναικεία κόλπα καί αιτήματα

ήταν άξιοπεριφρόνητα, άνέντιμο, σεμνότυφα, ξεφτισμένα,

πουριτανικά καί καταστροφικά γιά τίς ίδιες, δημιούργησε

μιά νέα έφεδρεια άπό γυναϊκες, πού έφοδίαζε τήν περιορι

σμένη άγορά της παραδοσιαεήτ σεξουαλικης έκμετάλλευ

σης, άφοπλίζοντας έτσι τίς γυναϊκες κι όπά αυτήν ακόμα

τήν Ισχνή προστασία πού εΙχαν μέ τόσο κόπο άποετήσει. Οί

σημερινές γυναικες δέν τολμούν νά προοάλλουν τίς παλιές

τους αξιώσεις από φ660 μήπως τίς χαρακτηρίσουν «ανά

φτρες» - σήμερα τό ιδεώδες τους είναι νά τίς 6ρίσκουν

« υπέροχες Ο>.

"Ομωτ ακόμα καί στίς μέρες μας, πολλές γυναϊκες ξέρουν

τι συμθαινει καί άποφεύγουν τήν παγίδα προτιμώντας νά

τίς στολίζουν μ' δλα τά επίθετα παρά νά παραιτηθούν από

τό λιγοστό πού μπορούν νά ελπίζουν από τούς l'tvτρες

(γιατί ή αλήθεια είναι πώς καί οι πιό μοντέρνοι άντρες θέ

λουν γιά σύζυγο μιά γυναίκα σχετικά δχι πολύ φθασμένη).

"Ομωτ δλο καί περισσότερες γυναϊκες πέφτουν στήν πα

γίδα, γιά ν' ανακαλύψουν, πολύ αργά καί μέ πίκρα, δτι τά

παλιά γυναικεία κόλπα εΙχαν τά καλά τους. Μέ όδυνηρή

~κπληξη άντιλαμδάνονται στά τριάντα τους δτι αρχίζουν νά

θρηνολογούν μ' ένα λεξιλόγιο πού θυμίζει πολύ τό παλιό

ρεφοέν : «Μέ γέλασαν, οί άντρες εΙναι έγωιστέτ, είναι όλοι

τους παλιάνθρωποι". Τελικά, αναγκάζονται νά παραδε

χτούν τήν αλήθεια αυτού πού έλεγαν οι γιαγιάδες μας: μιά

μεγαλόψυχη καί τίμια γυναίκα μπορεϊ (τό πολύ) νά εμπνεύ

σει τόν σεθασμό, σπάνια δμωτ τήν αγάπη. Παραθέτουμε τήν

περιγραφή - πού ισχύει ακόμα καί σήμερα - τή; «χειραφε

τημένης » γυναίκας - στήν περίπτωση αύτή μιας άοτίστα;

τού Greenwich Village τής δεκαετίας τού 1930 - από τά

Κουνούπια, μιά από τίς πρώτες νουδέλο; τού Φώκνερ :

Πάντα είχε δυσκολίες μέ τούς c1ντρες... Πάντοτε, άργά η γρήγορα

τήν παοατοϋσαν .... ΟΙ άντρες πού τής δ:ρεοαν έδειχναν γι' αύτήν

σφοδρό αλλά παροδικό ενδιαφέρον πού χανόταν τόσο άπότομα

δσο κι δταν άρχιζε, χωρίς κίι.ν ν' άφήνει πίσω του οϋτε τά ξέφτια

τ(!ιν κοινών αναμνήσεων, δπως οΙ σύντομο; εκείνες ω'ιγουστιάτικες
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μπόρες πού διαλύονται χωρίς κανένα φανερό λόγο καί δίχως νά

προκαλέσουν βροχή.

Καμιά φορά συλλογιόταν, μέ μιά σχεδόν αντρική, απάθεια, ποιοι

νά ήταν αραγε οί λόγοι γι' αύτή τήν κατάσταση. Πάντα προοπα

θούσε νά κρατήσει τίς σχέσεις τη; μέ τούς άντρες στό επίπεδο πού

αϋτοϊ οί ίδιοι φαινονταν νά προτιμούν - άοφαλώτ καμιά γυναίκα

δέν θά ζητoίiσε, καί ελάχιστες μπορούσαν νά ζητήσουν ωτό τού;

δντρες τους λιγότερα απ' δ.τι αύτή. Ποτέ δέν σπαταλούσε αiιθαί

ρετα τόν καιρό τους, ποτέ δέν τούς άφηνε νά περιμένουν, οϋτε

τούς δεχόταν σέ ακατάλληλες ιhρες, ποτέ δέν τούς επέβαλλε ένο

χλητικές λέξεις της. Τούς μαγείρευε, καί κολακευόταν νά πιστεύει

πώς ήξερε ν' ακούει. Κι ώστόσο ... Σκεφτόταν τΙς γυναικες πού ή

ξερε. "Ολες τους είχαν έναν τουλάχιστον άντρα φανερά ξετρελαμέ

νο μαζί τουο σκεφτόταν τΙς γυναίκες πού εΙχε μελετήσει : φαίνο
νταν πώς ήταν σέ θέση ν' άποκτήσουν έναν άντρα δ,ΤΙ &ρα ήθελαν

καί, αν αυτός δέν έμενε κοντά τουτ. εύκολα τόν άντιπαθιστοϋοαν

Γυναίκες μέ υψηλά ιδανικά, πού πίστευαν πώς ή χειρα

φέτηση ~ταν δυνατή, πού προσπαθούσαν απεγνωσμένα νά

άπαλλαγούν από παλιές γυναικείο; « έπιδιώσει; », νά καλ

λιεργήσουν εκείνο πού θεωρούσαν σάν τή μεγαλύτερη ευθύ

τητα, τιμιότητα καί μεγαλοψυχία τών άντρων, απογοη

τεύονταν μέ θλιβερό τρόπο. "Εδοιωων πώς κανένας δέν

εκτιμούσε τήν έξυπνη κουβέντα τους, τίς ύψηλές έπιδιώξεις

τοικ, τίς μεγάλες θυσίες πού εκαναν γιά νά μή γίνουν σάν

τίς μητέρες τους. Γιατί οί άντρες, δσο κι άν εαρισκαν εύχά

ριστα τό πνεύμα τους, τό στύλ τους, τό σέξ τους, καί τά

γεύματα πού τούς παρέθεταν στό φώς τών κεριών, τελικά

πάντα παντρεύονταν τήν Τσούλα, γιά νά ξανάρθουν στό τέ

λος νά κλαφτοϋν κι από πάνω γιά τή φρικτή τους κατάστα

ση. Οί χειραφετημένες γυναίκες ανακάλυψαν δτι ή τιμιότη

τα, ή μεγαλοψυχία καί ή συντροφικότητα τών αντρών ήταν

ψέμα: οί άντρες ολοι ήταν πρόθυμοι νά τίς χρησιμοποιή

σουν καί ϋστερα νά τίς ξεφορτωθούν στό δνομα τή; αληθι

νής φιλίας. (<<Σας σέδομαι καί σας αγαπώ πολύ, άλλά άς

είμαστε λογικοί. .. » 'Υστέρα υπάρχουν κι εκείνοι πού τίς

6γάζουν καί συζητούν μαζί τους γιά τά εργα τή; Σιμόν ντέ

Μπωδουάο, άφήνοντα; τίς γυναίκες τους σπίτι ν' άσχο-
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λούνται μέ τά μωρά καί τίς πάνες τους). ΟΙ «χειραφετημέ

νες » γυναικες άντιλήφθηων δτι οι &.ντρες κάθε άλλο παρά

«καλοί τύποι» ήταν, αξωι γιά μίμηση· είδαν δτι μέ τό ν'

άεολουθοϋν μιάν δρισμένη αντρική σεξουαλική συμπερι

φορά (τή ματιά πού ζυγιάζει, τήν αναζήτηση ένός ιδανικού,

τήν έμφαση πού δίνεται aτή φυσική ελξη κτλ.), &χι μόνο δέν

πετύχαιναν νά άπελευθεοωθοϋν. αλλά αντίθετα έπεφταν σέ

κάτι άλλο πολύ χειρότερο από έεείνο πού είχαν εγκαταλεί

ψει. Άπαμιμαύνταν. Μπόλιασαν τόν εαυτό τους οέ μιάν

αρρώστια πού δέν ήταν κάν γέννημα του δικού τους ψυχι

σμού. Βρήκαν πώς ή καινούργια τους «ψυχρότητα" ήταν

ρηχή καί δίχως νόημα, ότι τά αισθήματά τους πού κούθον

ταν πίσω απ' αυτήν ξεραίνονταν τελικά, δτι τούς επαιρναν

τά χρόνια καί μαραίνονταν, φοδούνταν πώς εχαναν τήν

Ικανότητά τους ν' άγαποϋν. Τίποτε όέν είχαν κερδίσει μέ τό

νά μιμούνται τούς αντρες, εκτός από επιπολαιότητα μονάχα

καί αναισθησία, αλλά ούτε καί σ' αυτά τά κατάφερναν

πολύ καλά, γιατί κάπου βαθιά μέσα τους ένιωθαν πώς ήταν

αντίθετα πρός τή φύση τους.

"Ετσι οί γυναικες πού είχαν πάρει τήν άπόφαση νά μήν

παντρευτούν, γιατί ήταν αρκετά ουνετέα ώστε νά κοιτάνε

γύρω τους καί νά βλέπουν πού δδηγοϋοε δ γάμος, βρηκαν

δτι δέν ύπηρχε άλλη λύση: η δ γάμος 11τίποτε. 'Ο αντρας

αϋτοδεσμευόταν μόνο αντί κάποιου τιμήματος: νά μοιρα

στει ή γυναίκα (δηλαδή νά ύποστηρίξει) την ϋπαρξή του,

νά σταθεί στό βάθρο πού αύτός έστησε, νά γίνει εξάρτημά

του, η αλλιως ... Ή αλλιως, νά καταδιεαστεί για πάντα

στήν κόλαση της « τσούλας» πού δέν εχει κανένα ρόλο η

τουλάχιστον δέν Εχει τό ρόλο πού εΙχε ή μητέρα της. Νά

είναι σ' δλη τήν υπόλοιπη ζωή της ή « άλλη γυναίκα », πού

6 άντρας τή χρησιμοποιει γιά νά προκαλει τή σύζυγό του,

γιά ν' αποδείξει τόν άντοισμό του καί (η) τήν ανεξαρτησία

του, πού τή συζητούν οί φίλοι του σάν τήν τελευταία του

« ένδιαφέρουσα » κατάκτηση. (Γιατί, καί άν ακόμα ή Ιδια

άονιέται αυτούς τούς δρους καί τή σημασία τους, κανένας

άντρας δέν τούς άπαονήθηεε). Ναί, ό έρωτας σημαίνει γιά

τόν άντρα κάτι άλλο από έεεϊνο πού σημαίνει γιά τή γυ-
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ναίκα : σημαίνει Ιδιοκτησία καΙ εξουσίαση· σημαίνει έπίσης

ζήλια, άεόμα καΙ ι'iν ποτέ δέν έδειξε τέτοιο αίσθημα πρωτύ

τερα - τότε πού fσως ή γυναίκα θά ήθελε νά τόν δει δτι τή

ζηλεύει (000 δέν τού ανήκει έπισημα, καρφί δέν τού καίγε

ται, άν κάποιος τή διάσα- δταν δμως τήν παντρευτεί. γίνε

ται μιά παραφορτισμένη γεννήτρια, άληθινω; κυκλώνας, αν

ή ιδιοκτησία του, ή έπέεταοη τού έγώ του άπειληθεϊ). Ση

μαίνει τέλος δαθμιαϊα μείωση του ένδιαφέροντο; καί ματιές

έπιθυμιατ πρός τίς άλλες γυναίκες. Ποιός θά ήθελε τήν

κατάσταση αύτή ;
Δυστυχώς οι γυναϋω; τή θέλουν. ~Ας ξαναγυρίσουμε μιά

ακόμα φορά στίς άρρωστες τού Reik :

Καμιά φορά ή γυναίκα έχει τήν Εντύπωση δτι α ((πρες δέν την

κυνηγάνε πω. Σ' αυτές τΙς φάσεις τής μανίας της μή καταδιώξεως

νιώθει μεγάλη κατάθλιψη.

Καί:

"Ολοι οι άντρες εΙναι έγωιοτέτ, ώμοϊ παϊ άδιάφοροι - θά ήθελα νά

ορω εναν.

Είδαμε πώς ή γυναίκα χρειάζεται τόν ερωτα, πρώτα γιά

τή φυσιεή εμπλουτιστική λειτουργία του καί δστερα γιά

κοινωνικούς καΙ οΙκονομικούς λόγους πού δέν έχουν καμιά

σχέση μέ τόν ~ρωτα. Τό ν' άονηθεϊ τήν ανάγκη της αύτή

Ισοδυναμεί μέ τό νά θέτει τόν έαυτό της σέ μιά εξαιρετικά

τρωτή κατάσταση, τόσο από κοινωνική 000 καί από οικο

νομική άποψη, καΙ νά καταστρέφει τή συναισθηματική της

ισορροπία, πού, αντίθετα από πολλών αντρών, είναι δα,

σικά ύγιής. 'Αξίζουν οί άντρες τή θυσία αύτή ; 'Ασφαλώς
όχι. Οί περισσότερες γυναικες άντιλαμθάνονται ότι με τό

νά κάνουν τέτοιε; ακροσασίες γιά έναν άντρα, άπλώς

προσθέτουν στή ζημιά καΙ τήν ϋ6ρη. 'Όπως καί πρΙν συ

νεχίζουν τήν προσπάθειά τους νά δγάλουν δσο μπορούν

περισσότερα από μιά κακή κατάσταση. Και 6:ν αυτή γίνει

πραγματικά άνυπόφορη, τότε παταφεύγουν οτόν (6:ντρα)

ψυχαναλυτή :
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Ρώτησα κάποτε μιάν άρρωστη νεαρή γυναίκα, aτή διάρκεια μιας

ψυχαναλυτικής συνεδρίας, δν προτιμοϋσε νά πάει σέ ι'iντρα η σέ

γυναίκα ψυχαναλυτή. Δίχως νά διστάσει καθόλου ωιάντησε: « Σέ

γυναίκα ψυχαναλύτρια, γιατί ή επιθυμία μου γιά τήν έπιδοκιμα

σία ένός Cίντρα είναι πάρα πολύ μεγάλη ".



7

Έκμετάλλευση τή ; αΙσθηματικότητας

Μέχρι τώρα δέν κάναμε διάκριση ι':ι:νάμεσα στήν « αισθη

ματικότητα » καί στόν ερωτα. Γιατί δέν υπάρχουν δυό είδη

ερωτα, τό ένα υγιές (ανιαρό) παϊ τό άλλο όχι (όδυνηρό)

[« 'Αγαπητή μου, αυτό πού χρειάζεται είναι μιά ωριμη

ερωτική σχέση. Καιρός ν' άφήσεη; αύτές τίς ρομαντικές

άνοηοϊετ »), παρά μόνο εάτι-λιγότεοο-άπό-τόν-έοωτα ή τήν

καθημερινή αγωνία. Καί όταν Ο έρωτατ; εκδηλώνεται μέσα

σε κάποιο συσχετισμό δυνάμεων, 1']«ερωτική ζωή» του

καθενός bτηρεάζεται κατανάγκην. "Ερωτω; καί δύναμη δέν

συμ6αδίζουν.

"Ετοι , δταν μιλάμε γιά οομαντοω ερωτα, εννοούμε ερωτα

νοθευμένο όπά τούτο τό πλαίσιο δύναμης ~ τό ταξικό σύ

στημα τό θεμελιωμένο aτή σεξουαλική διάκριση -, τόν

έρωτα τόν έκφυλισμένο σε αρρωστιάρικη μορφή, πού μέ τή

σειρά του ενισχύει αυτί} τό σεξουαλικό ταξικό σύστημα.

Είδαμε δτι ή ψυχολογική εξάρτηση των γυναικών από τούς

6ντρες δημιουργήθηκε άπό μιά συνεχή πραγματική οικονο

μική καί κοινωνική καταπίεση. "Ομωτ, στόν σύγχρονο κό

σμο οί οικονομικές καί κοινωνικές θάσειτ της καταπϊεοη;

οέν αρκούν πιάμόνες τους γιά νά τή διατηρήσουν. Γι' αυτό

γίνεται προσφυγή στόν μηχανισμό του ρομαντισμού.

Ό ρομαντισμός αναΠΤ1;σσεται ανάλογα μέ τόν οαθμό τής

απελευθέρωσης τιίιν γυναικών από τή 6ιολογία τους. Κα

ΟιJJς ό πολιτισμό; προχωρει καί οί 6ιολογικές δάσεο; της

σεξουαλικης ταξικης διάκρισης καταρρέουν, ή υπεροχή των

άντοών ποέεει νά στηριχτεί σέ τεχνητούς θεσμοίις ή στήν
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εξώθηση μέχρι ύπερ60λης μορφών άλλοτινών θεσμών :
έτσι. εκεί πού πρίν ή οικογένεια εΙχε χαλαρή, καΙ διαπε

ρατή μορφή, τώρα σφϊγγεται καί σκληρύνεται παίρνοντας

τή μορφή του πατριαρχικου οίεογενειωωϋ πυρήνα. 'Η,

εν(!, πρίν ή γυναίκα ήταν άντικείμενο άνοιχτής περιφρόνη

σης, τώρα άνυιρώνεται αέ αντικείμενο ποοοποιητήτ λα

τρείας*. Ό ρομαντισμός είναι ένα πολιτιστικό εργαλειο της

άντρικής δύναμης πού σκοπό ~ει νά εμποδίσει τΙς γυναϊεη;

νά συνειδητοποιήσουν τήν κατάστασή τους. Γίνεται ιδια(

τερα άπαοαϊτητο; - καί συνεπωτ Ισχυρότατος - στίς δυτι

κές χα/ρες πού εΙναι καί οι πιό εκβιομηχανισμένες. Σήμερα

πού ή τεχνολογία οϊνει στίς γυναίκες τή δυνατότητα νά

άπαλλαγοϋν δριστικά από τούς ρόλους τους - παραλίγο νά

τό πετύχουν στίς αρχές του 200υ αίώνα - ό ρομαντισμός

βρίσκεται σέ πλήρη άνθηση.

Πιι)ς δρα δ ρομαντισμός σάν πολιτιστικό όργανο γιά νά

ενισχύσει τή σεξουαλική διάκριση; "Ας εξετάσουμε τά συ

στατικά του στοιχεία, δπωτ έχουν ραφιναριστεί στό πέρα

σμα των αιώνων, καί τίς σύγχρονες μέθοδες διάδοσής του

πολιτιστικές τεχνικές τόσο εκλεπτυσμένες καί διεισδυτικές,

ώστε νά θλωττουν καί τούς ίδιους τούς δντρες.

1) 'Ερωτισμός. Πρωταρχικό στοιχείο του ρομαντισμού

είναι δ έοωτισμότ. "Ολετ οι ζωικές ανάγκες γιά έρωτα καί

ζεστασιά διοχετεύονται ατό γενετήσιο όργανο: φί άνθρω

ποι δέν πρέπει ν' αγγίζουν ποτέ δσους ανήκουν στό ίδιο

φύλο μ' αϋτοϋτ, καί μπορούν ν' αγγίζουν δσοω; ανήκουν

aτό αντίθετο φύλο μόνο δταν προετοιμάζονται γιά γενετή

σιες σεξουαλικές σχέσεις. Ή απομόνωση του καθενός από

τού; άλλους του προκαλεί άληθινή πείνα γιά φυσική

αγάπη. Καί άν ή μόνη δυνατότητα νά τήν άποκτήσουν είναι

Τι γενετήσια έπαφή, τότε ή επιθυμία γι' αυτήν γίνεται ασυγ

κράτητη. Σ' αυτή τήν κατάσταση τής ύπερευαισθησίας, δ

• Ή περι",οιητικότητα πρός τΙς γυναικες συνήθως χαρακτηρίζεται οάν

« ύΠEQ6ολική προσοχή στίς Υυναϊκες δίχως σΟΟαρό σκοπό ». δμως ό οκο

πός είναι πσλύ σοΟαρός : νά εμ.ποδιστούν οΙ γυναίκες, μέ τίς ψεύτικες κο

λαΚΕϊεζ. νά άποκτήσουν bτίγνωση δη άνήωυν οέ κατιΟ'πρη κοινωνική

τάξη.
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παραμικρός αίσθησιαπότ tρεθισμός προκαλεί ύπεροολική

εντύπωση, αρκετή γιά νά εμπνεύσει δλόκληρες σχολές ζω

γραφικής αλλά καί τό ρόκ άντ ρόλο 'Έτσι ό ερωτισμός εΙναι

ή συγκέντρωση τής σεξουαλικότητας - συχνά οέ ύψηλά

φορτισμένα μέ σεξουαλική συγκίνηση αντικείμενα - πού

συνεπάγεται μετατόπιση αλλων κοινωνικων καί συναισθη

ματικών &ναγκών ατό σέξ. Γό νά ~εις ανάγκη από απλή

στοργή σέ εκθέτει στόν κίνδυνο νά σέ δλέπουν οί άλλοι σάν

σοκολατάκι πού λιώνει- τό νά θέλεις ένα φιλί είναι κάτι

πού σέ φέρνει σέ δύσκολη θέση, έκτός όν πρόκειται γιά

ερωτικό φιλί. Μόνο τό σέξ είναι « εντάξει »- αποτελεί μά

λιστα απόδειξη ταμπεραμέντου. Ό άντρισμός καί οι σε

ξουαλικές έπιδόσευ; του aτό τέλος καταντούν νά συγχέον

ται μέ τήν κοινωνική όξΙα*.

Ή συνεχής αύτή ερωτική υπερδιέγερση της άντρικης σε

ξουαλικότητας, οέ συνδυασμό μέ τήν άπαγόρευση της εκτό

νωσής της άπό τούς πιό φυσιολογικούς δρόμους, σκοπό

έχει νά κάνει τούς άντρες νά δλέπουν τίς γυναικες σάν

άπλά άντικείμενα πού ή άντίστασή τους στήν « είσδυση »

πρέπει νά ύπερνικηθεί. Γιατί, πρέπει νά σημειωθεί πώς ό

ερωτισμός αϋτό; δρά πρός μιά μόνον κατεύθυνση. Στήν

κοινωνία μας οί γυναικες εΙναι τά μόνα « έρωτικά άντικεί

μενα », έτσι πού οί ίδιες νά θεωρούν τόν έαυτό τους σάν

έρωτογόνο;" ". Ή άμεση ερωτική ήδονή άνήκει μόνο στόν

• Όμως, όπως ξέρουν δλες οΙ γυναίκες, ενας άντρας πού δείχνεται πολύ

πιεστικός γιά τό σέξ. συχνά νιώθει μεγάλη άνωωύφιση, δταν δέν ύπο

χρεωθεi νά τό πραγματοποιήσει. Τό εγώ του κατάντησε νά εξαρτάται άπο

τή oυν~"X1] ανάγκη νά επιδάλλει τήν παρουσία του μΕ τίς !:Qωτικές κατα

κτήσεις- δμως εκείνο πού πραγματικά γυρεύει εΙναι ενα πρόσχημα γιά νά

δοκιμάοει λΙγη στοργή χωρίς νά χάοει τόν αντρικό αυτοοroασμό του. Τό

γεγονά; δτι οί lιντρες εΙναι πιό σuγκρατημένoι από τΙς γυναίκες οτήν εκ

δήλωση τών αίσθημάτων τους, όφείλεται δχι μόνο ατή δράοη τού ΟΙδιπό

δειου συμπλέγματος, άλλά καΙ στό φόδο μήπως δείχνοντας τρυφερότητα

σέ μιά γυναίκα τήν άναγνωρίζει [ση του. Έκτός, φυοικά, αν μετριάζει τήν

τρυφερότητα αύτή - τήν παίρνει πίσω - μέ κάποια επίδειξη κυριαρχίας

πάνω στή γυναίκα .
•, οι όμοφυλόφιλοι ε1ναι αντικείμενα τόσο μεγάλης περιφρόνησης, γιατί

μέ τό νά 6λΙΠουν τούς lιντρες σάν αντικείμενα ~ρωτα πάνε δυό φορές εν

άντια aτόν κανόνα' α/τε οΙ γυναίκες διαδάζουν πτοιοδικά τού τύπου

Pretty ΒΟΥ ('Ωραίο 'Αγόρι).
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6.ντρα, κι αϋτό ενισχύει τήν εξάρτηση της γυναίκας: οί γυ

ναίκες δέν μπορούν νά νιώσουν σεξουαλική πλήρωση παρά

μόνο μέ τήν ϋποκαταοτατιεή ταύτισή τους μέ τόν 6.ντρα

πού τίς χαίρεται. "Βτσι δ ερωτισμός διατηρεί τό σύστημα

των σεξουαλικών τάξεων.

Τή μόνη εξαίρεση στή συγκέντρωση αυτή όλων τών συν

αισθηματικών αναγκών στίς ερωτικές σχέσεις άποτελεί

(κάποτε) ή οικογενειακή στοργή. Άλλά κι έδώ, 6 6.ντρας

δέν μπορεϊ νά εκδηλώσει στοργή στά παιδιά (εκτός άν πρό

κειται γιά δικά του παιδιά) περισσότερο απ' δσο στίς γυ

ναΙκες. Έτσι, ή στοργή του γιά τά μικρά χρησιμοποιειται

σάν παγίδα, γιά νά ζευχτεϊ τόν θεσμό τού γάμου, πράγμα

πού ένισχύει τό πατριαρχικό σύστημα.

2) Ή σεξουαλική εξατομίκευση τής γυναίκας. Ό έοωτι

σμός δέν είναι παρά τό ανώτατο έπιφανειαεό στοώμα τού

ρομαντισμού πού Ενισχύει τήν κατωτερότητα της γυναίκας.

"Οπωτ γιά κάθε κατώτερη τάξη, ή συνείδηση της δμάδας

πρέπει νά νεκρωθεί, ώστε νά εμποδιστεί κάθε ενδεχόμενη

ανταρσία της. Στήν περίπτωση αύτή, μιά καί τό ιδιαίτερο

χαρακτηριστικό της έεμετάλλευσητ των γυναικών σάν τά

ξης εΙναι σεξουαλικό, θά πρέπει νά ορεθει κάποιο ειδικό

μέσο πού νά τΙς εμποδ(ζει ν' άντιληφθοϋν δτι άπό σεξουα

λική άποψη οί δντρες τίς θεωρούν δλες ίδιες. "Ισωτ, δταν

~νας άντρας παντρεύεται, νά διαλέγει μέ περισσή προσοχή

μέσα από τήν όμορφη αυτή μάζα, γιατί, σπως είδαμε. μέσα

στό μυαλό του κρατά μιάν Ιδιαίτερα ύψηλή θέση γιά « Τή

Μοναδική » γυναίκα, χάρη στή στενή σύνδεσή της μαζί

του. Γενικά όμως δέν είναι οέ θέση νά κάνει διάκριση ανά

μεσα στίς «τσούλες» (ξανθές, μελαχρινές, κοκκινομάλ

λες)*. Κι εΙναι αϋτό ακρισώς πού τού αρέσει (<<Τό λίκνισμά

σου καθώς περπατάς, τά γελάκια σου δταν κουοεντιάζεις,

ΑΥΤΆ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΜΕ ΤΡΕΛΑΙΝΟΥΝ! »). "Οταν ενας άντρας

πιστεύει δτι δλες οί γυναικες είναι rδιες, δέν θέλει δμως νά

τίς άφήσει νά τό εαταλάθουν , τί κάνει; Κρατάει τή γνώμη

• " Όσο γιά τά dλλα του σπόρ » - διαδάζουμε σ' ~α Ιίρθρο <.':ιφιερωμέν"

σ' έναν πρωταθλητή τού ποδόσφαιρου, τόν Joe Namath, _ « Προτιμά τίς

ξανθές ».
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του Υιό τόν εαυτό του, καί ισχυρίζεται, γιά να α;το%()ιμl,οει

τΙς ύποψίες της, δτι εκείνο άκριο(ος πού ή όΙΚ1Ί του εχει

κοινό μέ τίς δ.λλες γυναϋω; τήν κάνει διαφορετική από αύ

τές. "Ετσι τελικά ή σεξουαλικότητά της γίνεται συνώνυμη

μέ τήν ότσμικότητά τητ. Ή σεξουαλική εξατομίκευση των

Υυναικ(υν είναι ή μέθοδος πού χρησιμοποιούν οί αντρες Υιά

νά τυιrλώνOΙΨ τίς γυναίκες γενικά σάν τάξη καί πού τίς κά

)'Γ/ ιiόρατεc;- σάν ξεχωριατά ατομα στά μάτια των αντρών.

'Έτσι. ή Κυρία αυτή, πού ατό περιδάλλον ΤΟΙ,' Προέδρου

6ρίσκεται πάντα πλάι του, οέν θυμίζει άραγε τή διακριτική

μαύρη ύπηρέτοια στίς δεξl(\ισεις του Λευκού Οίεου ;

"Η μέθοδο; είναι ϋπουλη. "Όταν ενας άντρας δηλώνει

« Μ' αρέσουν οι ξανθές! », δλες οι δαετυλογοάφε; γύρω

του όοθώνονται- τό παίρνουν προσωπικά, γιατί έχουν εξ

ατομικευτεί σεξουαλικά. 'Η ξανθιά τό θεωρεί προσωπικό

κοπλιμέντο, γιατί έφτασε νά μετρά τήν αξία της μέ τά φυ

σι.κά γνωρίσματα πού τήν ξεχωρΙζουν από τίς άλλες γυναί

κες. Δέν θυμάται πιά δτι κάθε φυσικό γνώρισμά της τό

έχουν καΙ πολλές άλλες γυναίκες, δτι πρόκειται γιά τυχαία

γνωρΙσματα πού δέν τά δημιούργησε ή Ιοια. δτι τή σεξουα

λικότητά της τή μοιράζεται. μέ τή μισή ανθρωπότητα. "Αν

δμως οι άντρες αναγνωρίζουν πραγματικά τήν άτομιεότητά

της, θ' άγωτοϋοαν τήν ξανθότητά της αλλιώτικα: θά αγα

πούσαν πρώτα τή γυναΙκα σάν μιά αναντικατάστατη όλό

τητα. καί ϋστερα θ' άγαποϋσαν καί τήν ξανθότητά της σάν

ένα από τά γνωρίσματα αύτή ς τής όλότητας.

Ό μηχανισμός τής σεξουαλικης εξατομίκευσης είναι τόσο

περίτεχνος, ώστε μπορεί νά περάσουν χρόνια δλόκληρα

πρίν τόν άνακαλύψει; ~ αν είναι δυνατό ν' άναεαλυφθεί.

Αυτό εξηγεί πολλά καταπληκτικά χαρακτηριστικά τής γυ

νακείας ψυχολογίας, σάν τά ακόλουθα:

Ύπάρχουν γυναίκες πού παίρνουν σάν προσωπικά δσα

κοπλιμέντα απευθύνονται στό φύλο τους γενικά, λ.χ. :
« ΟΙ κυρίες ποώτα ! », «'Ό,τι θέλει ή γυναίκα, τό θέλει

κι δ Θεός! ».

Ύπάρχουν γυναίκες πού δέν τό θεωρούν δρισιά νά τΙς



ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΣθΗΜΑΤ1ΚΟΤΗΤΑΣ 199

ποοσφωνοϋν κατά κανόνα με εκφράσεις άποόσωπεα,

δπως Άγαπητή, Γλυκειά, Γατούλα, "Άγγελε. Πριγκι

πέσσα, Βασίλισσα, Κούκλα .
•Ορισμένες κολακεύονται στα κρυφά δταν οι άντρες τίς

τσιμπούν στό κατάλληλο μέρος (θάκαναν καλύτερα άν

μετρούσαν πόσες φορές τσιμπιούνται τά πισινά των άλ

λων γυναικών !).
Οί « ανάφτρες » 6λέπουν τό γενικό φαινόμενο τής άροε

νικης έγεοοιμότητω; σάν σημάδι τής προσωπικής τους

άξίας, καΙ νομίζουν πώς αυτές προσωπικά εμπνέουν

επιθυμία.

Οί γυναίκες πού 6ρίσκονται σέ άδυναμϊα νά εκφράσουν

τήν άτομικότητά τους μέ δμαλό τρόπο, μεταφέρουν στόν

τομέα της μόδας καί του ντυσίματος δλα τά « έκφρα

στικά τους μέσα» (<<θέλω νά φαίνομαι κάπως διαφορε

τική »).

Αύτέτ; είναι μερικές μονάχα από τίς άντιδοάσευ; πού

όφεϊλονται στήν εξατομίκευση τού σέξ, ατή σύγχυση ανά

μεσα στήν προσωπικότητα καί τή σεξουαλικότητα του ατό

μου. Ή μέθοδος είναι τόσο αποτελεσματική, ώστε πολλές

γυναικες φτάνουν νά πιστεύουν σοβαρά δτι δ κόσμος εχει

ανάγκη της δικής τους προσωπικής σεξουαλικής ουμδολήτ

γιά νά συνεχίζει νά γυρίζει γύρω από τόν άξονά του (<<Νο
μίζει π(iις τό πράμα της είναι από συμπαγή χουσό »).
'Ωστόσο τά ερωτικά τραγούδια θά εξακολουθουν νά γρά

φονται καί δίχως αυτές.

Οί γυναϊκες μπορούν νά ξεγελιουνται, οί άντρες δμως

έχουν πλήρη επίγνωση δτι ή αντίληψη αυτή αποτελεί ποώ

της τάξεως τεχνική χειραγώγησης. Κι αϋτό; είναι ό λόγος

πού άποφεύγουν επιμελώς νά μιλάνε γιά τίς γυναίκες

μπροστά τους (<<δχι μπροστά στίς κυρίες ») - γιατί αυτό θά

πρόδινε τό παιχνίδι τους. "Αν μιά γυναίκα κρυφάκουε μιά

τέτοια συνομιλία μεταξύ αντρών θά πάθαινε ψυχικό κλονι

σμό : ώστε λοιπόν γι' αϋτοω; δέν είναι παρά μόνο <του

φερή σάρκα », «νταρντάνα» ή «μανούλι », «γυναι

κούλα» ή « τσούλα », καλή μόνο γιά νά τής αποσπάσουν
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λεφτά, σεξ ή ερωτα ! 'Όταν θά καταλάδει οτ6 τέλος δτι

όέν αξίζει περισσότερο από τίς &'λλες γυναίκες, δτι σε τί

ποτε δέν διαφέρει άπό αυτές, θά νιώσει δχι άπλως κλονι

σμό, άλλά πλήρη εξουθένωση. "Ισωτ δμως ή καλύτερη ώρα

γιά νά καταλάδουν οί γυναίκες ως πσιό σημείο έχουν ταυ

τιστεί με τ6 σέξ τους είναι δταν καβγαδίζουν με τούς ερα

στές τουτ, δταν 1) αλήθεια ξεχειλίζει: σε τέτοιες στιγμές

ενας άντρας μπορεί νά γίνει λιγότερο προσεκτικός καί νά

παραδεχτεί &ΤΙ τό μόνο πράγμα Υιό τό όποίο τήν αγάπησε

πραγματικά ήταν τ6 στήθω; της η οί γάμπες της καΙ δτι

στήν άνάγκη μπορεϊ νά τά σρεί κι αλλού.

Ή ταύτισή τους λοιπόν μέ τό σέξ τους κάνει δλες τΙς γυ

ναίεο; Όμοιες: προτρέπει τούς άντρες νά τίς ι'.tντικρίζoυν

σάν « χουκλες », πού διαφέρουν μόνο ατά εξωτερικά γνω

ρίσματά τους - δτι δέν ανήκουν στό Ιδιο εΙδος μ' αϋτούτ -,
καί τυφλώνει τίς γυναικες ώστε νά μή δλέεουν δτι αποτε

λούν μιάν εκμεταλλευόμενη τάξη, έμποδίζοντάς τες νά ένω

θοϋν ενάντια σ' αυτή τήν εκμετάλλευση καί χωρίζοντας

έτσι ουσιαστικά τούς ανθρώπους σέ δύο τάξεις. Παράλληλα

έχουμε μιάν άντιοτροφη δευτερεύουσα συνέπεια: αν οι γυ

ναικες διαφέρουν μεταξύ τους μόνο στά έπιφανειαεά

εξωτερικά φυσικά χαρακτηριστικά, οι άντρες εμφανίζονται

σάν προικισμένοι μέ πιό έντονη καί αναντικατάστατη

προσωπικότητα απ' 000 είναι στήν πραγματικότητα.

Καϊ επειδή iι κοινωνική αναγνώριση παρέχεται στΙς γυ

ναίκες μόνο δταν παρουσιάζουν ψεύτικη ατομικότητα,

αδυνατούν νά αναπτύξουν τήν ισχυρή προσωπικότητα πού

θά τούς επέτρεπε νά άχρηστέψουν αύτή τήν παγίδα. 'Αφοϋ

δέν παραδέχονται τήν ύπαρξή σου παρά μόνο στή γενικό

τητά της, γιατί νά παιδεύεσαι ν' ωτοπτήσειτ πραγματικό

χαρακτήρα; Είναι πολύ πιό εϋπολο « νά φωτίσεις ένα δω

μάτιο μέ τό χαμόγελό σου» - μέχρι τή μέρα πού τό « ποντι

κάκι » θά γίνει πιά μιά « γριά καρακάξα» καί θά ανακα

λύψει ότι τό χαμόγελό της δέν είναι πιά « αμίμητο ».
3) Τό Ιδεωδες τής ομορφιάς. "Ολες οί κοινωνίες έχουν

υψώσει ένα όρισμένο ιδεώδες όμορφιας πάνω απ' δλα τά

άλλα. Δέν έχει σημασία ποιό είναι αυτό τό ιδειυδες, άφοϋ
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δλα τά ιδεώδη άφήνουν οτήν άκρη τήν πλειονότητα των γυ

ναιεών : τά ιδεώδη, εξ όοισμοϋ, πλάθονται μέ δάση τά

σπάνια χαρίσματα. Λ.χ. στήν 'Αμερική, ή σημερινή μόδα

των γαλλικών μοντέλων η τό ερωτικό ιδεωδες της Φιλήδο

νης Ξανθήτ; πλάθονται πάνω σέ πραγματικά πολύ σπάνιες

ίδιότητεσ : λίγες είναι οι 'Αμερικανίδες πού γεννήθηκαν

από Γάλλους γονεϊς, οι περισσότερες δέν μοιάζουν μέ Γαλ

λίδες καί ούτε θά μοιάσουν ποτέ (άλλωστε τρώνε πάρα

πολύ)· οι φιλήδονες μελαχρινές μποοοϋν νά ξανθύνουν τά

μαλλιά τους (δπωτ έκανε ή Μαίριλυν Μονρόε, ή δασϊλιοσα

ΤΟ1' σέξ), δμως οι ξανθές δέν μποοοϋν νά αναπτύξουν τίς

καμπυλότητές τους κατά θούληση - καί 01.περισσότερες,
δντω; •Απλοσαξονίδες, άπλούστατα δέν είναι φτιαγμένες

έτσι. "Αν καί δταν, μέ τεχνητέ; μέθοδες, οι περισσότερες

γυναικες πλησιάζουν τούτο τό ιδεωδες, τότε τό Ιδεωδες αλ

λάζει. "Αν ήταν έφατό, ποιό θάταν τό δφελω; ;
Πράγματι, ή μοναδικότητα του ιδεώδους της δμορφιάς

εξυπηρετεί έναν ξεκάθαρο πολιτικό σκοπό. Κάνει μιά επι

λογή, άφήνοντω; έξω τίς περισσότερες γυναίκες. Σ' αθτέι;

δέν μένει άλλο παρά νά εντείνουν τίς προσπάθειές τους,

γιατί, δπως είδαμε, οι γυναικες μόνο μέ τήν έμφάνισή τους

μπορούν νά αποκτήσουν ατομικότητα - καί ή έμφάνιοη

αύτή θεωρείται «καλή» όχι από αγάπη πρός τόν φορέα

της, αλλά εξαιτίας της λίγο ή πολύ πετυχημένης προσέγγι

σής τους πρός ένα εξωτερικό πρότυπο. Ή εικόνα αύτή, πού

τήν καθορΙζουν οι άντρες (συνήθως οί δμοφυλόφιλοι, πού

είναι γενικά οι χειρότεροι μισογύνηδες), γίνεται τό Ιδεώ

δες. Τί ουμθαϊνει τότε; 'Όλες οί γυναίκες σπεύδουν νά

στριμώξουν τά πόδια τους σέ στενά παπούτσια, ταλαιπω

ρουν καί παραμορφώνουν τό σώμα τους μέ δίαιτες καί

άσεήσειτ, μέ τό ντύσιμο καί τό μακιγιάρισμα, πρόθυμες νά

δοκιμάσουν οτιδήποτε γιά νά γίνουν τό κορίτσι τών Ονεί

ρων τού άχυρένιου δασιλόπ.ουλου. "Άλλωστε δέν έχουν κι

άλλη εκλογή. "Αν δέν τό κάνουν, δ κίνδυνος πού διατρέ

χουν είναι τεράστιος. Κινδυνεύει ή κοινωνική τους ύπό

οταοη.

'Έτσι λοιπόν γίνονται δλο καί. περισσότερο δμοιες μετπξιΊ
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τους. Ταυτόχρονα οί άντρες τίς θέλουν νά εκφράζουν τήν

προσωπικότητά τοιυ; μέ τ/ φυσική τους έμφάνιση. Τίς άφή

νουν λοιπόν νά παραδέρνουν, προσπαθώντας νά εκφρά

σουν μαζί καί τήν δμοιότητα καΙ τή μοναδικότητά τους. Οί

Δπαιτήσατ της σεξουαλικης εξατομίκευσης ερχονται σέ

άντιφαοη μέ τίς άπαιτήσειτ του ιδεώδους της ομορφιάς,

προκαλώντας μιά σωστή νεύρωση στίς γυναίκες Υιό τήν

προσωπική τους έμφάνιοη.

Άλλά καΙ ή σύγκρουση αυτή εχει ένα σπουδαίο πολιτικό

σκοπό. 'Όταν οι γυναίκες αρχίζουν νά φαϊνονται δλο καΙ

πιό δμοιες μεταξύ τους καΙ νά ξεχωρίζουν μόνο κατά τόν

βαθμό πού διαφέρουν από €να χάρτινο ιδεώδες, μπορούν

εωωλότερα νά οτεοεοτυποποιηθούν καί νά αποτελέσουν

μιά τάξη: Φαίνσνται δμοιες, σκέπτονται δμοια , καϊ τό χει

ρότερο, φί ιδιες είναι τόσο ηλCθιες ώστε πιστεύουν πώς δέν

είναι δμοιες.

,
, ,

Αυτά είναι μερικά άπό τά συστατικά στοιχεία τού πολι

τισμιεοϋ μηχανισμού, τού ρομαντισμού, πού παρά τήν εξ

ασθένηση των « φυοιεων » περιορισμών οί όποιοι Επιοάλ

λονται στίς γυναίκες, διατηρούν αμείωτη τή σεξουαλική

καταπίεση. Οί τρόποι μέ τφύτ όπφίοικ b ρομαντισμός χρη

σιμοποιήθηκε πολιτικά διαμέσου τών αίώνων έγιναν δλο

καί πιό πολυσύνθετοι. Δρώντω; πότε ϋπουλα καί πότε

απροκάλυπτα, σέ δλα τά πολιτιστικά επίπεδα, δ ρομαντι

σμός σήμερα - εποχή της μεγαλύτερης όπειλης γιά τήν αν

τρική εξουσία - διευρύνεται μέ τίς καινούργιες τεχνικές της

επικοινωνίας πού διεισδύουν παντού σέ τέτοιο θαθμό, ώστε

ακόμα καί οί αντρες νά πέφτφυν στήν παγίδα πού έστησαν

οί ίόιοι. Πώς επιδρα αύτή ή διεύρυνση του ρομαντισμού ;
Μέ τή συνεχή απεικόνιση μέσα στήν κοινωνία μας καί

των μικρότερων λεπτομερειών της ϋπαρξης (λ.χ. της χρήσης

αποσμητικών γιά τή μασχάλη), ή απόσταση ανάμεσα οτά

οι(;)ματά μας καΙ στόν τρόπο πού τ' άντιλαμδανόμαστε με-
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γαλώνει χάρη σ' ένα εύρύ δίκτυο μέσων έρμηνείας. Άν τό

άμεσο θιωμά μας ~ρχ εται σέ άντάραση μέ τήν ερμηνεία πού

δίνει αυτό τό πανταχού παρόν δίκτυο, όφείλουμε νά άονη

θούμε τό δίωμά μας. Φυσικά ή διαδικασία αύτή δέν ισχύει

μόνο γιά τίς γυναικες. Ή διείσδυση τής εικόνας εχει άλ

λοιώσει τόσο θαθιά τίς ίδιες τίς σχέσεις μας με τόν εαυτό

μας, ώστε ακόμα καί οι άντρες έχουν γίνει άντικείμενα - άν

καί όχι έρωτικά άντικείμενα. Οί εΙκόνες γίνονται ποοεετά

σεις του εαυτού ματ- είναι δύσκολο νά ξεχωρίσει κανείς τό

πραγματικό πρόσωπο άπό τήν τελευταία εικόνα του, άν θέ

θαια αυτό τό πρόσωπο δέν ~χ ει εξατμιστεί δλότελα πίσω

άπό τήν εικόνα. Ό 'Άρνι, τό χαμίνι πού καθόταν πίσω σας

στήν εκτη τάξη, σκαλίζοντας τή μύτη του καί λέγοντας

αστεία, πού είχε καμπούρα οτόν άριστερό ώμο. εχει τώρα

θαφτεϊ κάτω από τα αλλεπάλληλα στρώματα των εικόνων

πού υιοθετούσε; του Κωμιεοϋ του Γυμνασίου, τού 'Αν

τάρτη τού Πανεπιστημίου, του Τζέημς Μπόντ, του γόητα

'Εραστή κ.ο.κ., καί κάθε εικόνα δλο καί ανέβαζε ψηλότερα

τήν επιτήδευση, ώσότου κι ό ίδιος δ ένδιαφεοόμενο; έπαψε

νά ξέρει ποιός πραγματικά είναι. 'Επιπλέον, οί σχέσεις του

μέ τούς liλλους εκδηλώνονταν διαμέσου αετών των εικόνων

προέκτασή ς του (ή Εικόνα ένός 'Αγοριού συναντά τήν Ει

κόνα ένός Κοριτσιού καί πραγματοποιεί μιάν Εικόνα Αι

σΟηματική). Κι αν ακόμα μιά γυναίκα κατάφερνε νά εισ

χωρήσει πίσω από τήν εικόνα αυτή της πρόσοψης - καί θά

χρειάζονταν γι' αυτό μηνες, ίσως καί χρόνια, όδυνηρών ,
σχεδόν θεοαπευτιεων σχέσεων - καΙ τότε πάλι δ αντρας δέν

θά έδειχνε καμιάν ευγνωμοσύνη γιά εκείνη πού τόν αγά

πησε γιά τόν αληθινό εαυτό του, θά ένιωθε δμως φρίκη καί

απέχθεια ωτέναντϊ της γιατί ανακάλυψε τήν πραγματική

προσωπικότητά του. 'Αντί της γυναίκας αυτης προτιμά ένα

κορίτσι σάν εκείνο πού εικονίζεται στίς ρεκλάμες της Πέψι

Κόλα, καί πού τού χαμογελάει, σ' αυτόν τόν Τζώννυ Γουώ

κερ στή γωνιά τού τζακιού τους.

'Ωστόσο, αν καΙ ή υποκατάσταση μέ εικόνες της άληθινή ;
προσωπικότητας επηρεάζει μέ τόν ίδιο τρόπο 6:ντρες καί

γυναικες. στήν περίπτωση των γυναικών επιπλέον περιπλf~-
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«εται βαθιά άπό τίς μορφές της σεξουαλικης εκμΙοτάλλευσης

πού περιέγραψα. Ή Γυναίκα δέν είναι άπλώς μιά Είκόνα,

εδναι ή Εικόνα τού ΣεξαπCλ. Ή μεταμόρφωση των γυναι

κών σέ στερεότυπα διευρύνεται; τώρα δέν ισχύει πιά τό

δικαιολογητικό της άγνοιατ. Κάθε γυναίκα πληροφορεΙται

συνεχώς καί λεπτομερώς πώτ; νά « θελτιώσει » δ.τι της χά

ρισε Τι φύοη, πού θ' αγοράσει τά ύλικά πού χρειάζονται γι'

αυτό, πως νά μετράει τίς θερμίδες πού δέν θά rnρεπε νά

είχε φάει ποτέ - οί « &σχημες » γυναίκες έχουν πράγματι

σχεδόν εξαφανιστεί, μάλιστα γίνονται «εξωτικές ». Ό

συναγωνισμός γίνεται ξέφρενος, γιατί δλος ό κόσμος έχει

συνδεθεί στό Ιδιο κύκλωμα. Τό τρέχον ίδεώδες της όμοο

φιάς είσδύει παντού. (<<Όί Ξανθές είναι πιό σκερτσό

ζες ... », δπως λένε καί οι ρεκλάμες γιά τίς θαφέ; των μαλ

λιών ).
"Ετσι δ έοωτιομό; γίνεται ερωτομανία. Διεγερμένος ως

τά ακρότατα δρια εξελίχθηκε σέ επιδημία, τέτοια πού δέν

γνώρισε ποτέ ή ιστορία. 'Από τό έξιίιφυλλο τών περιοδι

κών, από τίς όθόνο; τοϋ κινηματογράφου καί της τηλεόρα

οητ, από κάθε διαφημιστική άφϊσα ξεπηδούν στήθια, γάμ

πες, ώμοι, μπούτια. Οί άντρες κυκλοφορούν οέ κατάσταση

μόνιμης σεξουαλικης διέγερσης. Άκόμα κι εκείνοι πού

έχουν τίς καλύτερες προθέσεις τό βρίσκουν δύσκολο νά

συγκεντρωθούν οέ οτιδήποτε Cίλλo. Αύτό; ό δομδαρδισμότ;

των αισθήσεων, μέ τή σειρά του, προκαλεί άνοδο της σε

ξουαλικης προκλητικότητας: τά συνηθισμένα μέσα έρωτι

κης διέγερσης έπαψαν νά έχουν τό παραμικρό αποτέλεσμα.

Τό ντύσιμο γίνεται πιό προκλητικό, τά φουστάνια δλο καΙ

εονταϊνουν , τά σουτιέν ~Ύκαταλείπoντω. τα οιαφανή ύφά

σματα γίνονται συνήθεια. 'Όμως μέσα σ' δλο αυτό τό φρά

γμα ερωτικης διέγερσης οί ϊδιοι οί άντρες σπάνια παρου

σιάζονται σάν ερωτικά άντιεειμενα. Ό έοεθισμότ τών γυ

ναικών, σπως καί ό ερεθισμός των άντοών , κατευθύνεται
όλο καί περισσότερο πρός τίς γυναίκες.

Μιά από τίς εσωτερικές άντιφάσευ; αυτού του εξαιρετικά

αποτελεσματικού συστήματος προπαγάνδας είναι δτι άπο

καλίJπτει τόσο ατούς άντρες όσο καί στίς γυναίκες τή στε-



ΕΚΜεΤΑΛΛΕΥΙΗ ΤΗΣ ΑΙΣθΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ '"
οεοτυποποιητιεή οιαόυωσϊα στήν όποία ϋποθάλλονται οι

γυναϊπο; "Αν καί 6 έπιδιωεόμενο; σκοπός ηταν νά πει

στοϋν καλύτερα οί γυναϊκες γιά τόν ρόλο τοικ, οι άντρες

πού γυρίζουν τό κουμπί της τηλεόρασης μαθαίνουν κι αυτοί

τίς τελευταίες :rροόδους στίς μεθόδους άδυνατϊσματοτ, τΙς

ψεύτικες σλεφαρίόες ή τά ύλικά παρκεταρίσματος. Τό μί

γμα αυτό των σεζουαλιπών ερεθισμάτων καί ή επίδειξη του

γυμνοϋ θά ήταν αρκετά γιά νά κάνουν τούς άντρες νά μισή

σουν τίς γυναικες, αν δέν τίς μισοϋοαν ήδη.

Έτσι η ανάπτυξη τού ρομαντισμού χάρη στά σύγχρονα

μέσα έποωινωνϊω; εχει διογκώσει τρομερά τίς συνέπειές

του. Άν μέχρι τώρα ό πολιτισμός διατηρούσε τήν κυριαρ

χω των άντρών μέσω του ερωτισμου, της εξατομίκευσης

ΤΟΙ' σέξ καΙ του ϊδεώδοικ της όμορφιας, σήμερα τά μέσα

αϋτά εχουν φτάσα σ' ένα βαθμό σχεδόν iιπερooλικης άπο

τελεσματικότητας. Ή τεχνική καΙ τά μέσα της διαφήμιοη;

καί της διάδοσης σήμερα πάνε πάρα πολύ μακριά. Ή ανα

ζωογόνηση του γυναικείου κινήματος αυτή τή στιγμή της

ίστορίας μπορει νά 6φείλεται σέ μιάν αντίδραση, σέ μιάν

εσωτερική άντιφαοη του σύγχρονου συστήματος πολιτιστι

κής κατήχησης. Διότι, διαδίδοντας τόσο ι':tπλόχερα τίς σε

ξουαλικές εικόνες καί τά σεξουαλικά συνθήματα, τά μέσα

πλατιας ενημέρωση; άθελά τους iιπoσαθμίζoυν τήν έννοια

τής γυναικείας« θηλυκότητας ".
Σάν συμπέρασμα, θά ήθελα νά iιπoγραμμίσω τίς ίδιαϊτε

ρες δυσκολίες πού συναντάμε δταν θέλουμε νά χτυπήσουμε

τό ταξικό σεξουαλικό σύστημα μέσω των μέσων πού αυτό

χρησιμοποιεί γιά τήν πολιτιστική του δι απαιδαγώγηοη της

κοινωνίας. Τά σεξουαλικά αντικείμενα ε[ναι όμορφα. 'Επί

θεση ενάντια σ' αυτά μπορεί νά θεωρηθεί (i".ις επίθεση ενάν

τια οτήν ϊδια τήν όμορφιά. Οί φεμινίστριες δέν πρέπει νά

πιστέψουν, από ύπερθολικό ζηλο, πώς είναι υποχρεωμένες

νά άονηθοϋν αδίστακτα τήν όμοοφιά του προσώπου πού

στολίζει τό εξώφυλλο της VOGUE. Τό ζήτημα είναι μάλλον

άν ή όμοοφιά του είναι ανθρ(ύπινη - άν μπορεί νά εξελι

χθεί, νά μεταμορφωθεί , νά μαραθεί, αν εκφράζει τόσο αρ

νητικά όσο καί θετικά συναισθήματα, άν θά καταρρεύσει
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δταν άφαιοεθουν τά τεχνητά στηρίγματά της - ή άν άπλώς

πρόκειται Υιό ψεύτικη άπομίμηση της πολύ διαφορετικής

όμορφιω; ένάς άψυχου αντικειμένου, σάν τό ξύλο πού θά

προσπαθούσε νά περάσει Υιό μέταλλο.

Παρόμοια προ6λήματα προκαλεί καΙ ή επίθεση ενάντια

aτόν ερωτισμό. Ό έοωτισμό; εΙναι συναρπαστικός. Κανέ

νας δέν θέλει νά παραιτηθεί απ' αυτόν. Ή ζωή, δίχως αυτή

τή σπίθα, θά ήταν πλήξη καΙ ρουτίνα. Αυτό είναι ακρι6ό':)ς

τό ζήτημα. Γιατί όλη ή χαρά καί δλη ή ηδονή νά συγκεν

τρωθούν, νά ουοθοϋν σ' ένα στενό καί δυσεύρετο μονοπάτι

της ι':ι.νθριίιπινης πείρας καί όλα τά άλλα νά αχρηστευθουν ;
'Όταν ζητάμε τήν κατάργηση τού ερωτισμού, δέν εννοούμε

τήν εξαφάνιση κάθε σεξουαλικης ήδονης καί διέγερσης,

αλλά τήν ανακατανομή τους - πολλές χαρές μεγαλώνουν

δταν τίς άνακαλύπτουμε - στό συνολικό φάσμα της ζωης

μας.
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Ή (αντρική) κουλτούρα

Ή παράσταση τoiJ κόσμου, δπως κι ό ϊδιος ό κόσμος,

είναι Ιργο τών αντρών· τ6ν περιγράφουν άπα τή δική

τους αποψη, τήν όποία συγχέουν μέ τήν απόλυτη αλή

θεια.

Σιμόν ντέ ΜπωΟουάρ.

Ή σχέση των γυναικών μέ τήν κουλτούρα ύπήρξε έμμεση.

Είδαμε πώς η σημερινή ψυχική δομή τών δύο φύλων ύπα

γορεύει στίς περισσότερες γυναύω; νά ξοδεύουν τή συναι

σθηματική τους ένέργεια γιά τούς αντρες, ένώ αύτοϊ « με

ταρσιώνουν » τή δική τους στήν εργασία τους. "Ετσι δ ερω

τας των γυναικών γίνεται τό βασικό καύσιμο για τήν πολι

τιστική μηχανή (γιά νά μήν άναφέοουμε καί τίς Μεγάλες

'Ιδέες πού γεννήθηκαν αμεσότερα από όρισμένες πρωινές

συνομιλίες μέσα σέ μιά κρεΌατοκάμαρα).

Έκτός από τήν έμμεση συναισθηματική ύπσστήριξή τους

στήν κουλτούρα, οί γυναϋω; είχαν κι ένα άλλο σπουδαίο

έμμεσο δεσμό μαζί της : αυτές τήν έωτνεύσανε. Ή Μούσα

ήταν γυναίκα. Ή συναισθηματική λειτουργία των καλλιερ

γημένων άντρων είχε παραμορφωθεί από τή διαδικασία τής

μεταοσϊωοηο εΙχαν μετατρέψει τή ζωή σέ τέχνη, κι έτσι δέν

μπορούσαν νά τή ζήσουν. Οί γυναίκες σμως, σπως καί οί

άντρες πού αποκλείστηκαν από τήν πολιτιστική δραστηριό

τητα παρέμειναν σέ άμεση έπαφή μέ τή διωμένη έμπειρία

τους, κι έπομένω; άποτελοϋν πηγές έμπνευσητ.

Ή ίστορία τή; τέχνης άποδειχνει δτι οί γυναίκες αποτε

λούσαν εσωτε('ικό στοιχεϊο τού πε('ιεχομένου τηs εουλτού-
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ρας: οι άντρες διεγείρονται ερωτικά όπά τό αντίθετο

φύλο- ~ ζωγραφική ήταν δουλειά των άντοών- τό γυμνό

λοιπόν έγινε γυναικείο γυμνό. Ή παράσταση τού άντρικοϋ

γυμνού δέν έφτασε σέ ανώτερο καλλιτεχνικό έ,πίπεδο, εϊτε

Υιό τό εργο μεμονωμένων καλλιτεχνών, δπως του Μιχαήλ

"Αγγέλου, πρόκειται εΤτε δλόκληρης Ιστορικής περιόδου,

δπως τής κλασικής Έλλάδας. παρά μόνον δταν οί δημιουρ

γοί του ήταν δμοφυλόφιλοι.

Τ6 θέμα της τέχνης, δταν υπάρχει θέμα, στίς μέρες μας

εμπνέεται ακόμη περισσότερο άπό τΙς γυναικες. Φαντα

στείτε νά λείψουν τά γυναικεία πρόσωπα όπά τΙς λαϊκές

ταινίες καί τά λαϊκά μυθιστορήματα, ακόμα καΙ όπά τά

εργα «διανοούμενων" σκηνοθετών - τοϋ 'Αντονιόνι, τού

Μπέργκμαν 1]τού Γκοντάρ - τί θά έμενε όπά αυτά; Κατά

τούς τελευταϊοικ αίώνετ, Ιδιαίτερα οτή λαϊκή κουλτούρα

ίσως επειδή αυτή Εχει σχέση μέ τήν ποοθληματιεή θέση των

γυναικών στήν κοινωνία - οί γυναϊεο; αποτέλεσαν τό κύριο

θέμα της τέχνης. Πραγματικά, έπιοεοπώντω; τίς άγγελίες

γιά τήν καλλιτεχνική παραγωγή έστω κι ενός μόνου μηνός,

θά μπορούσε κανείς νά πιστέψει δτι οί γυναικες ήταν τό

μόνο πράγμα πού έχουν στόν νοϋ τους οί δημιουργοΙ

Δέν ύπάρχουν Όμως καί γυναικες πού νά συνεισέφεοαν

άμεσα στήν κουλτούρα; Ύπάρχουν, δμως λίγες. Άλλά καί

στίς περιπτώσεις πού μεμονωμένες γυναικες πήραν ενεργό

μέρος στήν αντρική κουλτούρα, ύποχρεώθηκαν νά τό κά

νουν μέ τούς άντρικούς κανόνες. ΚΙ αυτό είναι φανεοό.

Καθώς ήταν ύποχρεωμένες νά συναγωνιστούν σαν ι'ί.ντρες

μέ τούς άντρες, σ' ένα άντρικό παιχνίδι - ενω εξακολου

θούσαν νά ϋφιστανται πιέσεις γιά νά αναδειχτούν στούς

παλιούς παραδοσιακούς γυναικείους ρόλους τους, ρόλους

πού έρχονται σέ άντίθεση μέ τίς φιλοδοξίες πού οί ίδιες

εταξαν στόν εαυτό τους - δέν εΙναι παράξενο δη σπάνια

αναδείχνονται τόσο Ικανές δσο οι &ντρες στό παιχνίδι τής

κουλτούρας.

Καί δέν πρόκειται μόνο γιά άομοδιότητα, αλλά καί γιά

αυθεντικότητα. Είδαμε, μιλώντας γιά τόν ερωτα, πως οι

σύγχρονες γυναικες μιμήθηκαν τήν αντρική ψυχολογία,
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επειδή νόμιζαν πώς είναι πιό {,γιής, καί πώς γιά τόν λόγο

αύτόν έγιναν χειρότερες κι άπό τούς dντρες : δέν έμειναν

πιστές ούτε στά δικά τους Ελαττώματα. Γό ζήτημα τής αϋ

θεντιεότητατ παρουσιάζει κι dλλες πλευρές, ακόμα πιό πο

λύπλοκες : οί γυναίκες δέν διαθέτουν κανένα μέσο γιά νά

καταλάθουν τί εΙναι πραγματικά ή εμπειρία τους ή ακόμα

καί τό γεγονότ; ότι ή εμπειρία τους είναι διαφορετική από

τήν αντρική. Πραγματικά, ή κουλτούρα, δργανο γιά τήν

παράσταση, δηλ. γιά τήν άντικειμενικοποίηση της πείρας

του άτόμου παϊ, έπομένωτ. γιά τήν αξιοποίησή της, είναι

τόσο κορεσμέ:νη από άντρικές προλήψεις, ώστε οι γυναίκες

ποτέ δέν είχαν τή δυνατότητα νά δουν τόν εαυτό τους πολι

τιστικά μέ τά δικά τους μάτια. "Ετσι πού τελικά άρνιοϋνται

καί άποοοιπτουν τά σήματα πού δέχονται από τήν άμεση

προσωπική τους πείρα, δταν αύτή έρχεται σέ σύγκρουση μέ

τήν επικρατούσα (αντρική) κουλτούρα.

,Αφοϋ λοιπόν οί πολιτιστικοί κανόνες όρίζονται από

τούς άντρες καί παρουσιάζουν μόνο τήν αντρική άποψη 
σάν ένα ϋπέοφοαγμα τώρα - οί γυναίκες εμποδίζονται νά

σχηματίσουν αυθεντική είπόνα γιά τή δική τους πραγματι

κότητα. Γιατί, λ.χ., οί γυναικες διεγείρονται άπό τήν πορ

νογραφική περιγραφή του γυναικείου κορμιού; "Αν συν

ήθως ή θέα τού γυναικείου γυμνού, στό θεοτιάριο μιάς af
θουσατ γυμναστιεήτ λ.χ., μπορει νά κινει τό ένδιαφέοον

τους (αν καί πιθανώς μόνο στόν θαθμό πού είναι σύμφωνο

μέ τό σεξουαλικά Ιδεώδες των άντρων}, τό ένδιαφέρον αύτό

δέν είναι ερωτικό. Ή διαστροφή της σεξουαλικότητας από

τήν κουλτούρα εξηγεϊ επίσης γιατί Τι σεξουαλικότητα τών

γυναικών καταντά στό τέλος νά εξελιχτει σέ ναρκισσισμό:

οί γυναίκες κάνουν έμμεσα ερωτα στόν εαυτό τους μέσω

του άντρα, όντί νά κάνουν άμεσα ερωτα σ' αυτόν. Καμιά

φορά μάλιστα αυτό τό πολιτιστικό φράγμα του άντρα-ύπσ

κειμένου καί τής γυναίκας-άντικειμένου αναισθητοποιεί τίς

γυναίκες ωτέναντι στίς αντρικές μορφές οέ τέτοιο δαθμό,

ώστε νά επηρεάζεται ακόμα καί ή αντίδρασή τους τήν ωρα

του όογασμοϋ."

•ΔιαΠι<Πώθηx~ δη rιιά από tis ()ασικέs αΙτΙ~s γιά τήν ψuι:;ρότητα τών
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Ύπάρχουν καί άλλα παραδείγματα της στρεσλωτικης

btίδρασης μιας άποκλειστικά άντρικης κουλτούρας πάνω

στόν τρόπο πού βλέπει ή γυναίκα τόν κόσμο. 'Άς ξαναγυ·

ρίσσυμε πάλι στήν Ιστορία τής εΙκονικης ζωγραφικης. Βϊ

δαμε πως στην παράδοση τής καλλιτεχνικής άπόδοσης του

γυμνού οί ~τερoσεξoυαλικές κλίσεις τών άντρων τούς

εοπρωξαν νά δώσουν τήν έμφαση περισσότερο στό γυναι

κείο παρά στό αντρικό γυμνό καί νά τό θεωρήσουν σάν αι

σθητικά πιό ώοαίο καί εϋχάριστο. Ή προτίμηση αυτή δα

σΙζεται, φαίνεται, ατή σεξουαλικότητα, πού είναι τεχνητή,

δημιούργημα της αγωγής. Θά μποροϋσε δμωτ; νά περιμένει

κανείς τουλάχιστον δτι οι γυναίκες ζωγράφοι πού μένουν

ακόμα προσκολλημένες στήν παράδοση τού γυμνού θά διά

λεγαν τά μοντέλα τους μέ δάση τήν άντϊθετη προκατάληψη.

'Όμως δέν συμ6αίνει «ϋτό. Σ' δλες τίς σχολές καλών τε

χνών της χώρας μπορεί νά δει κανείς αίθουσες γεμάτες από

κορίτσια πού δουλεύουν εντατικά πάνω σέ γυναικεία μον

τέλα, πιστεύοντας ποοφανώ; δτι τό αντρικό μοντέλο είναι

αισθητικά κάπως λιγότερο ώραίο· τό πολύ νά τούς φανεί

σάν κάτι νέο, καί άσφαλώτ ποτέ δέν θά τούς γεννηθεί ή

απορία γιατί νά φοράει τό φύλλο συκης, ενώ σέ κανένα θη

λυκό μοντέλο δέν θά περνούσε από τό μυαλό νά τό 6άλει.

"Αν τώρα εξετάσουμε τό έργο γνωστών γυναικών ζωγρά

φων οπαδών τής Σχολής τού ιμπρεσιονισμού τού 190υ

αιώνα, λ.χ. τής Berthe Morisot καί τής Mary Casatt, θά

μείνουμε εκπληκτοι μπροστά στήν παθολογική εμμονή τους

ν' ασχολούνται μέ παραδοσιακά θέματα πού σχετίζονται μέ

τή γυναίκα: γυναϊκες, παιδιά, γυναικεία γυμνά, εσωτερικά

κλπ. Τό φαινόμενο εξηγεϊται εν μέρει από τίς πολιτικές

συνθήκες της εποχής εκείνης: οί γυναικες ζωγράφοι θεω

ρούσαν μεγάλο ευτύχημα τό δτι τούς επέτρεψαν κατ' άρχήν

γυνυικων είναι ή αδυναμία τοιη; να συγκεντρωθούν σέ σεξουαλικές είκό

νη; Οί MasICI·sκαί Johnson. δ AJben Ellis καΙ δ-λλοι τόνισαν πόσο μεγάλη

σημασία εχει ή «σεξουαλική συγκέντρωση» γιο. νά διδαχτούν οι ψυχρές

γυναίκες πιί)ς νιΊ φτι',Ο(>1ιν στόν ύργασμό. Ή Ηίl,l:ι Ο' Hare. aτό InteΓI1iItio

111'1JOlII"lI:IJof SexoJogy. παρατηρει δα αυτό μπορεί νά όφείλεται στό γε

Ίονός ση στήν xotvt<,via μας δέν ύπο.ρχουν γιο. τίς Ίυναικες το. αντίστοιχα

τι;)ν αναρίθμητων διεγερτικών του αντρικοί' Ενστίκτου.
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να ζωγραφίζουν οτιδήποτε εκτός από αντρικά μοντέλα.

'Όμως δέν είναι αυτό. οι γυναικες αυτές, μ' δλο τους τό

ταλέντο καί τη δεξιοτεχνία τών συνθέσεών τους, έμειναν

ζωγράφοι δεύτερης σειρας, γιατί είχαν αντιγράψει μιά

σειρά παραδόσεων καί μιά θεώρηση του κόσμου, πού γι'

αυτές δέν εΙχαν αυθεντικότητα. Δούλεψαν μέσα στό πλαί

σιο έεεϊνο πού δρίστηκε σάν γυναικείο από την άντρική

παράδοση- έ6λεπαν τίς γυναίκες μέ αντρικά μάτια, ζωγρά

φιζαν την Ιδέα πού ενας άντρας σχηματίζει γιά τη γυναίκα.

ΚΙ αυτό τό έσπρωχναν ως τά άκρα, γιατί προσπαθούσαν νά

ξεπεράσουν τούς αντρες στό ϊδιο τους τ6 παιχνίδι. Είχαν

ξετρελαθεί μέ μιά (πολύ ώραία) αισθητική πού δμως δέν

ήταν διεή τους. Σ' αυτό όφεϊλεται τό ψεύτισμα πού χαλάει

τό εργο τους, κάνοντάς το « γυναυωϊο », δηλαδή αίσθημα

τικό, έλαφρό.

οι γυναϊκες, γιά νά δημιουργήσουν μιά αληθινά" γυναι

κεία » τέχνη, θά επρεπε ν' άπαρνηθούν κάθε πολιτιστική

παράδοση. Γιατί μιά γυναίκα πού μετέχει στήν αντρική

κουλτούρα, όφεϊλα νά εργαστει καί νά έκτιμηθεϊ μέ κριτή

ρια μιας παράδοσης πού διαμορφώθηκε έξω από τήν ίδια 
καί πού δέδαια δέν άφήνει καθόλου θέση γιά μιά γυναικεία

άποψη, ακόμα κι άν fι γυναίκα μπορουσε νά ανακαλύψει

ποιά ήταν ή άποψη αυτή. Στίς σπάνιες περιπτώσεις πού

κάποια γυναίκα οαρέθηκε νά χάνει σ' ένα αντρικό παιχνίδι

καί προσπάθησε να μετάσχει στήν κουλτούρα μέ γυναικείο

τρόπο, τό (αντρικό) πολιτιστικό κατεστημένο δέν τήν κατά

λαδε καί τήν απέρριψε χαρακτηρίζοντάς την σάν " Lady
Artist », δηλαδή σάν ελάσσονα, κατώτερο καλλιτέχνη.

'Αλλά καί δταν ακόμα είναι υποχρεωμένο νά τήν αναγνω

ρίσει (μέ δυσφορία) σάν « καλή », τό πρωτόκολλο άπαιτεϊ ~

φτηνός τρόπος γιά ν' αποδείξει δ κριτικός πόσο «σοδα

ρός » εΙναι δ ίδιος καΙ πόσο ραφιναρισμένο τό γούστο του 
ν' άφήσει νά υπονοηθεί ότι ή ζωγραφική της είναι μέν καλή

αλλά όχι σοδαρή.

ΥΙσως είναι αλήθεια πιί)ς ή παρουσίαση της γυναικείας

μόνο πλευρας των πραγμάτων - πού άνταναελά μιά μα

κριά, παραπονιάρικη διαμαρτυρία μάλλον παρά μιά γεμάτη
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καΙ ούσιαστική ύπαρξη - είναι περιορισμένη. "Ομωτ μπαί

νει ένα ίοξΙσου σο6αρό ερώτημα, πού διατυπώνεται πολύ

σπανιότερα : Ή γυναικεία θεώρηση των πραγμάτων είναι

ι'iραγε πιό στενή άπό τήν αντρική πού bnκρατεί σήμερα καί

πού - δταν δέν παίρνεται σάν απόλυτη άλήθεια - θεωρείται

σάν « σο6αρή », Εγκυρη καί οπουδαϊα ; Ή Mary McCar
thy, στό εργο της Ή Όμάδα είναι &ραγε χειρότερη συγ

γραφέας άπό τόν Norman MaiIer ατό Άμερικανικό 'Όνειρό

του ; "Η μήπως περιγράφει μιάν πραγματικότητα, πού οί

δντρες, ελεγκτές καί κριτικοί του Πολιτιστικού Κατεστη

μένου, δέν μπορούν νά ουλλάδουν ;
"Οτι οί άντρες καί οί γυναίκες είναι συντονισμένοι σέ

διαφορετικά μήκη κύματος, δη στήν οϋσϊα υπάρχουν γιά

τούς άντρες καΙ Υιό τΙς γυναίκες δυό πραγματικότητες τε

λείως διαφορετικές. γίνεται φανερό από τήν πιό άγοραία

όψη τής κουλτούρας - τά εΙκονογραφημένα. Νά ή προσω

πική μου πείρα: 'Όταν ήμουν μικρή, 6 άδελφό; μου είχε

μιά συλλογή είεονογοαφημένων πού θά μποροϋσε νά γεμί

σει ένα δωμάτιο. 'Ωστόσο, αν καί ήμουν άχόρταγη άνα

γνώστρια, αύτή ή οιολ,ιοθήκη τών εΙκονογραφημένων δέν μέ

συγκινοϋσε καθόλου. Τά φιλολογικά μου γοϋστα ήταν τε

λείως διαφορετικά άεό τά δικά του. 'Εκείνος ποοτιμοϋσε

τό δραματικό είδος, δπως εΙναι οί πολεμικές Ιστορίες καί ό

Σούπερμαν, καί δταν ήθελε νά ξεκουραστεί διάβαζε

« άστεϊετ » Ιστορίες σάν τά Μπάγκς Μπάννυ, Τουίτη καί

Συλαέστερ, Τόμ καΙ Τζέρρυ, καΙ τά κόμικς μέ τά τραυλά
γουρουνάκια πού θέλουν μιάν αιωνιότητα γιά νά μεταδώ

σουν ένα μάλλον ϋποτυπώδε; μήνυμα. "Αν καΙ αυτές οί

« άστείετ " Ιστορίες πλήγωναν τήν αίσθητική μου ευαισθη

σία, δταν δέν εΙχα τίποτε άλλο, τίς διάβαζα κι έγώ. ~Αν

δμως εΙχα κι εγώ τόσο μεγάλο χαρτζιλίκι καΙ τόσο μικρή

bτίoλεψη άπό μέρους των γονιών μου 000 δ όδελφός μου,

θά είχα σχηματίσει κι έγώ δλόκληρη «6αρειά» διδλιο

θήκη, μέ 'Ερωτικά ΕΙκονογραφημένα (ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΚΡΥ: ~Ω,

Τόντ, μήν πεις γιά μας τίποτε aτή Σιού, θά πεθάνει), μέ τΙς

περιοδικές 'Αληθινές έξομολογήσεις, καΙ μιά «ελαφρό

τερη », μέ ~Aρτσι καί Βερόνικα. Μοϋ άρεσαν bτίσης καΙ
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δ.λλες ποικιλίες είεονογραφημένων γιά αγόρια, δπως ό

Πλάστικμαν (fνας Σούπερμαν μέ λαστιχένιο χέρι πού μπο

ρούσε νά τό τυλίξει γύρω από δλόκληρα τετράγωνα), ii σΙ

έκδόσεις μέ τόν Ντόναλντ Ντάκ πού είναι άφιεοωμένεα

στόν έξηνταοελόνη θείο του. Μοϋ άρεσαν οί έγωιστιεη;

παραξενιές του καί τό λουτρό του μές στό χρυσάφι. (Πολ

λές γυναίκες πού δέν μπόρεσαν ν' όναπτύξουν τήν προσω

πικότητά τους μοϋ έξομολογήθηκαν δτι εΙχαν τό ίδιο πάθος

δταν ήταν μαθητριούλες). "Ισωτ δμως καΙ νά μήν ξόδευα τά

λεφτά μου γιά ν' όγοράσω είκονογοαφημένα. Τά παραμύ

θια μέ τίς νεράιδες, πολύ λιγότερο ρεαλιστικά, σέ ταξι

δεύουν πιό μακριά.

Ό όδελφός μου ~βρισκε πώς τά κορίτσια ένδιαφέοονται

μόνο γιά « αίσθηματιεέτ » Ιστορίες, κι εγώ τόν θεωρούσα

άξεστο.Ποιός ε{χε δίκιο; κι οί δυό μας, δμως εκείνος κέρ

δισε, γιατί εΙχε τή βιβλιοθήκη.

Ή διαίρεση αϋτή συναντιέται καί σέ ψηλότερα πολιτι

στικά επίπεδα. Χρειάστηκε νά διάσω τόν εαυτό μου για νά

διαβάσω τόν Maί1er, τόν Heller, τόν DoηIeavy καί άλλους,

γιά τούς ίδιους λόγους πού δέν μπορούσα ν' άνεχτώ τή οι

ολιοθήκη τού άδελφοϋ μου. Τά βιβλία τους μοϋ φαίνονταν

άπλως πιό σύνθετες παραλλαγές (άντιστοιχα) τού Σούπερ

μαν, των πολεμικών περιπετειών καί τού Bugs Βυωιν.

"Ομωτ, μόλο πού ή « όντρική » βιβλιοθήκη έξακολουθούσε

νά μέ απωθεί, καθώς άνέπτυσσα τό « καλό γούστο » μου

(σύμφωνα μέ τά άντρικά μέτρα), ~ασα επίσης καί τήν

αγάπη μου γιά τή « γυναικεία» διδλιοθήκη.

Κυριολεκτικά ένιωθα φρίκη γι' αύτή. Και - τό λέω καί

ντρέπομαι - θά προτιμούσα χίλιες φορές νά μέ ορούν πεθα

μένη μ' €να οιολίο τού Χέμινγκουαίη παρά μ' ένα ~ργo της

Βιρτζίνια Γούλφ στό χέρι.

Δέν εΙναι άνάγκη νά τά Οάλουμε μέ τίς «χάρτινες τί

γρεις » πού συνειδητά παρουσιάζουν μιάν αντρική πραγμα

τικότητα, δπωτ οί Χέμινγκουαίη, Jones, Mailer, Farrell, Al
gren, HelIer, Donleavy καί άλλους, γιά νά είκονίσουμε αυτή

τήν πολιτιστική διχοτόμηση. Στή λογοτεχνία τού 200υ

αιώνα ή νέα Σχολή του Άντρισμοϋ άποτελεί ή ίδια άμεση
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απάντηση, είναι μιά πολιτιστική αντρική αντίδραση στήν

αυξανόμενη απειλή ενάντια στήν ϋπεοοχή των ανδρών - Υί

I·ilif.\', 111("., μια παρέα dξεστων «σεληρών τύπων» πού

προσπαθούν νά σώσουν τόν άντοιομό τους μέ γροθιές. Καί

παρά τό γεγονός δτι 'ή εκτίμηση πού τούς δείχνει δ κόσμος

είναι μεγαλύτερη, οι λογοτέχνες αυτοί δέν περιγράφουν τήν

« αντρική» εμπειρία πιό βαθυστόχαστα απ' δ.τι Τι Doris
Lessing, 'ή Sylvia PJath, 'ή Αnaϊs Νία τή γυναικεϊα εμπειρία.

Στήν πραγματικότητα φενακίζουν τόσο πολύ τήν εμπειρία

τους πού οί ό.φηγήσεις τους χάνουν κάθε άληθοφάνεια.

Θά εξετάσουμε μιά προκατάληψη μάλλον πιό ϋπουλη

(γιατί είναι λιγότερο φανερή) στούς άρρενες συγγραφει;

πού προσπαθούν τίμια νά περιγράψουν δλόκληρο τό φάσμα

της εμπειρίας τού άντρα καί της γυναίκας - Bellow, Ma
JamutJ, Updaike, Roth, κ. α. - πού Όμως άποτυχαϊνουν

γιατί, συχνά δίχως νά τό καταλάβουν, περιγράφουν τή

συνολική αυτή εμπειρία από μιά περιορισμένη (ό.ντρική)

οπτική γωνία.

Άς ρίξουμε μιά σύντομη ματιά σ' ένα διήγημα τού Hcr
οατ Gold, πού δέν είναι «αρσενικός »συγγραφέας οϋτε ώς

πρός τό στύλ οϋτε ώς πρός τό θέμα. Γράφει γιά καθετί πού

άφορά τίς γυναίκετ, δηλαδή τίς διανθρώπινες σχέσεις,

κατά προτίμηση ανάμεσα αέ άντρες καί γυναικες· γιά γά

μφυ ;: γιά διαζύγια. γιά δεσμούς. Στό διήγημα αυτό, πού

έχει τόν τίτλο Τί άπόγινε τό δημιούργημά σου;, περιγρά

φει ιόν ερωτα ένός νεαρού καθηγητή πανεπιστημίου, πού

πάσχει από ύπερκόπωση, γιά μιά φοιτήτρια μέ μποέμικη

ίδιοσυγκοασια.

Ή είκόνα πού μας δίνει γιά τή Lellku KuwuiJu, από αν

τρική σκοπιά, είναι αποκλειστικά αισθησιακή, αλλά ευαί

σθητη. Ή ίστορία αρχίζει έiσι :

Μιά νεαρή κοπέλα. "Ενα εϋθυμο, χαΡΙΤl1Iμfνο (ιλλ(Ί καί υΚl'θρω:ι6

κορίτσι. πού οειχνει ταυτόχ ρονα δλα Τ(Ι σημάδια Τ11; ημ'φερ6τη

τας καί της σκληρότητας. 'Όταν εκrινo; ιΊνΌι;ε Τ(') συρτάρι τού

γραφεϊου τητ γιά Τσιγάρα, δρηκ~' ένα οωοό άπό μπαξωτές ευλό

τε;, Ωιπλωμένες σάν λουλούδια, πού τόν ζάλισαν πλημμυρ(ζοντάς

τον μέ τή χαρά της άνοιξης. "Όταν αυτή έδαλε μιά άπ' αυτές,
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μεταμορφώ,:,ovτας ξαφνικά τό μικροσκοπικό αυτό ζευγάρι λεπτά

πέταλα από ϋφασμα σέ δυό μπουμπούκια από δΙδυμα λουλούδια,

θά fλεγες πώ.; ό ηλιος είχε κάνει ενα μάτι λουλουδιού ν' ανοίξει σέ

λεπτή πασχαλιάτικη άνθηση. Ώ ! τή χρειαζότανε, τήν αγαπούσε,

καί πρός τιμήν καί των όυό τους, άς πούμε τήν αλήθεια ... άτόφια.

'Όμως έεείνα πού μας διηγείται, « ή αλήθεια άτόφια »,

δέν είναι παρά ή δική του άποψη γιά τήν άλήθεια :

Ύπάρχει ατή ζωή χάθε ανθρώπου μιά περίοδος δπου μπορει νά

χάνει τά πάντα. Στή ζωή τοϋ Frank Curtiss είχε φτάσα ή περίοδος

αυτή. Ή άπ ελπιοια πού εΙχε νιώσει κοντά aτή γυναίκα του ε/χε

παραχωρήσει τή θέση της οτή θαθειά ίπανοπυιηση πού δοκΙμαζε

κοντά aτό πανέμορφο αυτό εορϊτσι. ακόμα καΙ στό σπίτι του τά

πήγαινε τώρα καλύτερα. Ή άτμόσφαιρα ζεστάθηκε καί καλμά

ρισε, ή δουλειά του πήγαινε καλά· μόλις πού ένιωθε τήν ανάγκη

γιά ϋπνο καΙ δέν ύπέφεοε από τόν συνηθισμένο πυρετό του τήν

άνοιξη πού γνώρισε τή Λένεα. Οϋτε οουθοονητά, ούτε κόκκινα

μάτια από τό συνάχι. Έλεύflερη αναπνοή, άετϊοια δοαοη. Ό πο

νοκέφαλος πού ένιωθε καμιά φορά από τήν κούραση καΙ τήν

iιπερκόπωση περνούσε, μόλις τόν Cί.γγιζε τό χέρι της, μέ τό καλω

σόρισμά της, δταν χαμογελαστός, μέ δόντια άστραφτεοά, έμπαινε

στό δωμάτιό της από τό παράθυρο.

'Ωστόσο γιά τή Λένκα ή άλήθεια πρέπει νά ηταν όλότελα

δι αφορετιεή. δμως δέν σρΙσκουμε κανένα rχνος της στήν

άφήγηση, δταν κάποια μέρα (τελείως ό.πρόοπτα) ή Λένκα

γράφει ένα μακρύ γράμμα στή γυναίκα του. Ό άποτυχημέ

νος γάμος πού είχε αρχΙσει νά καλυτερεύει σταθερά από

τόν καιρό πού δ Φράνκ συνδέθηκε μέ τή Λένκα, αυτή τή

φορά καταστράφηκε όριστικά.

Ή Λένκ« έφυγε από τή Νέα 'Υόρκη χωρίς κάν νά ιόν δεί ύστερα

από τό γεμάτο αγωνία τηλεφώνημά του :
- Γιατί; Γιατί; Γιατί τδκανες αυτό, Λένκα ; Δέν 6λέπεις δτι αυτό

κατασηιέφει δ.τι ύπάρχει μεταξύ μας, ακόμα καί τό παρελθόν ;
- Δεκάρα δέ δινω γιά τίς μνημες. 'Εκείνο πού πέρασε δέν έχει πω

κανένα νόημα. Πάει. "Εσύ δέν ήθελες παρά νά σκαρφαλ(ύνεις μιά

όυό φορές τήν έ6δομάδα ατό παράθυρό μου.

- Μά να τής τό γράψΕις αυτό .., τϊ νόημα Ε/ΧΕ ;", πως ..,:
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- Γιατί νοιαζόσουνα περισσότερο γιά τήν κρύα έκείνη σκύλα

παρά γιά μένα, μόνο παϊ μόνο γιατί είχατε ένα παιδί.

- Γιατί; Γιατί;

Τού κλείνει τό τηλέφωνο.

,Ανασήκωσε τούς ώμους μπροστά στό τηλέφωνο. Σ' όλόκληρο τόν

κόσμο οί γυναίκες τού εκλειναν τό τηλέφωνο. ΕΙχε αποσυνδεθεί.

Νιώθοντας ΟΤΙ τόν ξεγέλασαν καί τόν πρόδωσαν, ό

Φράνκ, χαμένος, έπέδενε τΙς πληγές του. Σ' όλο τό ϋπό

λοιπο τής Ιστορίας μαντεύουμε τήν άμηχανία του: δέν

εαταλαδαινει τι ήταν έκείνο πού τήν εσπρωξε νά τό κάνει,

δέν «καταλαβαίνει τίς γυναίκες ». Τελικά παραιτείται όπά

τήν προσπάθεια αύτή, 6άζοντάς της «άριστα γιά σκληρό

τητα » όπως καΙ γιά τρυφερότητα.

'Όμως ή « σκληρότητα» τής Λένκα είναι τό άμεσο άπο

τέλεσμα της δικής του άνιεανότητατ νά τή δει σάν κάτι

παραπάνω από «ενα κορίτσι» (εύθυμο, χαριτωμένο, η

σκυθρωπό), Ισωτ ένα πολύπλοκο ανθρώπινο πλάσμα πού

τό προσωπικό του συμφέρον δέν ήταν τό Ιδιο μέ τό δικό

του. 'Ωστόσο, χάρη στήν αύθεντική άφήγηση τού επεισο

δίου καί του διαλόγου από τόν Go1d, ενας εϋαϊοθητοτ άνα

γνώστης (πιθανό μιά γυναίκα) μπορει νά διαδάσει ανάμεσα

στίς γραμμές: Ή Λένκα ήταν ή προδομένη. Νά πάλι ό

Φράνκ μερικά χρόνια αργότερα, στό Μανχάτταν :

Βρηκε ένα κορίτσι, πού ιοιοοοϋσε μαζί του νά δαγκώνει ένα μήλο,

νά ρουφάνε μαζί τ6 γλυκό χυμό του τά ξημερώματα καί, τελικά,

νά φιλιούνται σάν δυό καλοί φίλοι καί νά κοιμούνται ήσυχα, ό

κιιθένιις γυρισμένος από τήν πλευρά του ...
Ένιωθε Ελεύθερος ... Πέταξε τά σωληνάρια μέ τίς ασπιρίνες. Ή

εΙκόνα πού εΙχε σχηματίσει γιά τόν εαυτό του όταν ήταν παντρε

μένος, σαν ενας οαρύς, άναμαλλιασμένω; γεροδούΟαλος, μέ ωω

φτό κεφάλι καί πληγωμένο μουσούδι, είχε άντιεατασταθεϊ οπό

μιάν αλλη' ήταν λεπτός, κρατιόταν όλόισιος, ήταν ένα ευκίνητο

ζαρκάδι. "Οταν ή πρώην γυναίκα του ξαναπαντρεύτηκε, τό τελευ

ταίο ίχνος ενοχής του εξαφανίστηκε. 'Ελεύθερος, Ελεύθερος.

Έπαιζε δυό φορές τή βδομάδα μπάντ-μιντov* μέ μιά Γαλλίδα ...

•ηαιχν(δι πού μοιάζει μΙ': τό τ"ννι;,
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Είιθυμος εργένης τώρα, δ Φράνκ μιά μέρα, αυθόρμητα,

παίρνει τή Λένκα ατό τηλέφωνο :

'Αφοϋ όμως της είπε πόσον καιρό ήταν στή Νέα Ύόρκη, εκείνη

του δήλωσε δτι δέν εΙχε διάθεση νά τόν δεϊ.

- Σού κρατουσα κακία, τό καταλαδαίνεις, της άπάντησέ. ' Ακόμα
καΙ τώρα νομίζω πώς είχες 6.δικο, πάντως σού είμαι ευγνώμων.

Βγηκε σέ καλό.

- Κι όλα τέλειωσαν, τού είπ ε.

'Αργότερα, τή συναντάει τυχαία καί μαθαϊνει πώς μέ τήν

ύγεία της καταστραμμένη από τά ναρκωτικά κάνει τήν

πόρνη γιά κάποιο νέγρο μουσικό :

Θά μπορούσε ίσως νά του πεΙ ένα ανόητο ψέμα [γιά νά τόν καλέ

ση ν' άνεδεί στό δωμάτιό της], δμως αναγνώρισε στό πρόσωπό

του τή λάμψη της περιφοόνησητ, καί στα εϋωοι πέντε χρόνια της

ζωης της ένα μόνο τρόπο έμαθε γιά ν' άπαντά στήν κρίση τών

αντρών. Σύρθηκε πάνω του, μέ εκφραση ανάκατη μέ δειλία καΙ

φόθο στό πρόσωπό τ/ς, μ' ένα προκλητικό μιαοχαμόγελο - οφι

χτηκε πάνω του μέ γατίσιες, ανάλαφρες κινήσεις καί τά μάτια της

γέμισαν δάκρυα· καθώς τά έκλεισε, τά δάκρυα κρεμάστηκαν στά

iιγρά ματοτσίνορά της καί ϋστερα γλίστρησαν στα μάγουλά της..
« Φράνκ », είπε διστακτικά, « πολύν καιρό είχα πάψει νά θυμά

μαι ... δέν ξέρω, δλα ήταν δύσκολα, νόμιζα πώς θάσουνα πάρα

πολύ θυμωμένος ... 'Όμως θυμήθηκα ... Αύτό ; ήταν δ λόγος... Συ

χώρεσε με ... »

Τήν τύλιξε μέ τά μπράτσα του, τήν έσφιξε πάνω του, νιώθοντας

ώστόοο περισσότερη αμηχανία παρά ερωτική διάθεση ή τρυφερό

τητα ..
"Ύστερα σκέφτηκε τά γράμματα, γιά τά οποία τώρα δά μόλις του

είπε ψέματα καΙ ξαφνικά, καθώς γύρισε τό πρόσωπό της πρός τα

πάνω άποζητώντας τό φιλί του, μιά ολοκάθαρη Ιδέα άστραψε στό

μυαλό του: Ήταν μολυσμένη. Ό άσυγεράτητω; φόδφ; του τού

έφερε θολούρα στό μυαλό - απάτη, αρρώστια, κρυφός οίκτος,

δούρκος καί τιμωρία. Μή ξέροντας τι ήταν αυτό πού φοδόταν

σκέφτηκε μονάχα; ορωμιά, πονηριά, πύο, σπυριά, πληγές. Κα

θώς δέν μπορούσε νά σηκώσει τόν πόνο της, ωεέφτηεε : απάτη,
δόλος καί αρρώστια .'
'ΑrωτραδήχτηΚf πρΙν ν' αγγίξουν τά χείλη τους, τά νύχια τησ
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σί'ρΗηκαν πάνω στό μπράτσο του σχίζοντας τ6 δέρμα. Τ6 'οαλε

στά πόδια, άπούοντω; τ' άναφιλητά της στήν ανοιχτή πόρτα κα

θώς αύτό; κατρωωλοϋαε τίς σκάλες κι έογαινε έξω στον ελεύθερο

αέρα τοϋ δρόμου.

Αυλαία: Ό Φράνκ χαϊδεύει τή νέα γυναίκα του πού

έμεινε έγκυος, ένώ αναρωτιέται τί ν' άπόγινε τάχα ή Λένκα.

Αυτό δέν είναι μιά αντρική ίοτοοϊα, οϋτε ιbς πρός τό

θέμα, οϋτε ώς πρός τό ϋφος ~ περιγράφει αρκετά συναι

σθήματα πού θά ντρόπιαζαν οποιονδήποτε άντρα συγγρα

φέα. 'Ωστόσο είναι πάλι μιά « άντρική » Ιστορϊα έξαιτίας

της Ιδιάζουσας οτενή ; σπτικης της γωνίας: δέν καταλα6αί

νει τίς γυναίκες. Τό μόνο πού δ Φράνκ εΙναι σέ θέση νά

καταλάοει στή Λένκα εΙναι 6 αισθησιασμό; της καί ή δμορ

φιά της. ΟΙ λόγοι Υιό τούς ωτοϊου; αυτή εγραψε στή γυ

ναίκα του, Τι άρνησή της νά τόν ξαναδει, Τι προσπάθειά της

νά τόν γοητέψει, πού περιγράφεται μέ τόση άηδϊα , αυτά ό

Φράνκ δέν ξέρει πώς να τά άντιμετωπισει, δπως ακριοώς,

στήν πραγματική ζωή, οί αντρες δέν μπορούν νά τά έντιμε

τωπίσουν (<<Καθώς δέν μΠΟΡΟIJσε νά σηκώσει τόν πόνο

της, σεέφτηεε : απάτη, δόλος καί αΡΡΙ]Jστια »). Τό νά γνω

ρίσει μιά γυναίκα πέρα απ' δ,τι γοητευτικό μπορει νά έχει,

είναι κάτι πού τόν ξεπερνά. ΟΙ γυναικες κρίνονται μόνο μέ

τά δικά του μέτρα καί απ' δ.τι μπορούν νά του ποοοφέ

ρουν, όμοοφιά καί χαρά είτε πόνο καΙ θλίψη. Ποτέ του

δμως δέν Οόζει ερωτήματα πάνω οέ τούτο τό σημείο, δέν

μπορει νά άντιληφθεί δτι Τι δική του συμπεριφορά εΙχε, iJ
μπορούσε νά έχ ει, άποφαοιστιεή επίδραση.

Μποοεϊ κανείς νά φανταστεί μιά όλότελα διαφοοετιεή

Ιστορία αυτού τού δεσμού - χρησιμοποιισντας ακόμα καί

τΙς rδιες πληροφορίες καί τόν ίδιο διάλογο - μόνο πού αυτή

τή φορά θά τήν εγραφε Τι Λένκα. Ή συμπεριφορά της τότε

θά μπορούσε νά φανεί δχι παράλογη. άλλά ολότελα κατα

νοητή: καί άντϊθετα ό τύπος τού άντρα θά έμφανιτόταν

ρηχός. "Ισως μάλιστα θά μπορούσαμε νά πετύχουμε κάτι

παραπάνω από μιάν άντιστοοφη σεξουαλική προκατάληψη.

Θά μπορούσαμε νά συλλάθουμε ίσως τά τρία τέταρτα της

άλήθειατ (Ό Φράνκ λ.χ . είναι ρηχός, δι6τι είναι άνικανοτ
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νά αρθεί στό ϋψος των συναισθημάτων του), άφοϋ 01.γυ
ναίκες γενικά, εξαιτίας της μακρόχρονης καταπίεσής τουτ,

έμαθαν νά δλέπουν δαθύτεοα στήν ψυχολογία τών άντρών ,
απ' δ.τι οί άντρες οτήν ψυχολογία των γυναικών. Αυτό

δμως σπάνια συνέδη aτή λογοτεχνία, γιατί οι περισσότερες

Λένκες καταστρέφονται αρκετά μέ τή χρήση καί τήν κατά

χρησή τους άπό τούς άντρες, έτοι πού νά μήν εΙναι ποτέ σέ

θέση νά γράψουν μέ συνοχή τήν fδια τους τήν ιστορία.

"Ετοι η διαφορά ανάμεσα οτήν « αντρική» καί στή « γυ

ναικεία» προσέγγιση τής τέχνης δέν είναι, δπως μερικοί

αρέσκονται νά πιστεύουν, μιά απλή διαφορά «ϋφους»

στόν χειρισμό του ϊδιου θέματος (προσωπικό, ύποκειμε

νικό, συναισθηματικό, περιγραφικό τό γυναικείο ϋφος 
ρωμαλέο, λιτό, δίαιο , ψυχρό, αντικειμενικό τό αντρικό)

αλλά τό Ιόιο τό θέμα. Τό σύστημα των σεξουαλικιυν τάξεων

διαιρεί τήν ανθρώπινη εμπειρία: αντρες καί γυναίκες ζούν

στά διαφορετικά αυτά ήμισφαιοια της πραγματικότητας

καί ή κουλτούρα καθρεφτίζει τήν κατάσταση αυτή.

Λίγοι μόνο συγγραφείς ύπερνίκησαν τή διαίρεση αυτή

στό εργο τους. Καί διερωτάται κανείς μήπως οί όμοφυλό

φιλοι έχουν δίκιο. Πάντως, αν όχι στή φυσική τους έμφά

νιση, τουλάχιστον κατά κάποιον &λλο τρόπο οί μεγαλύτε

ροι καλλιτέχνες έγιναν πνευματικά έρμαφρόδιτοι. Στόν 20()
αίώνα , λ.χ., συγγραφεις του άναστήματω; του Προύστ, του

Τζόυς, του Κάφκα τό κατόρθωσαν, εϊτε ταυτιζόμενοι φυ

σιεά μέ τή γυναίκα (Προύστ), εϊτε περνώντας διανοητικά

κατά δούληση τή διαχωριστική γραμμή (Τζόυς), εϊτε άπο

συρόμενοι σ' ένα φανταοτιεό κόσμο πού σπάνια επηρεάζε

ται από τή διχοτόμηση (Κάφκα}. Ο[ περισσότεροι δμως

καλλιτέχνες, σχι μόνο δέν ίυτεονοωυν τή όιχοτόμηση αύτή,

αλλά ούτε καί έχουν έπίγνωση ότι ύπάοχ ει ενας πολιτιστι

κός περιορισμός πού δααίζεται στό σέξ - τόσο πολύ ή αν

τρική πραγματικότητα γίνεται ωτοοεετή καΙ άεό τούς αν

τρες καί ωιό τίς γυναίκες σάν η μόνη πραγματικότητα.

τι συμβαίνει δμως μέ τίς καλλιτέχνιδες; Είδαμε δτι μόνο

κατά τούτ τελευταίους αιωνες επιτράπηκε στίς γυναίεο; νά

μετάσχουν - καί πάλι μόνο σέ ατομική βάση καΙ ούμφωνα
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μέ τούς κανόνες πού δρισαν οί άντρες - ατή δημιουργία τιΊς

κουλτούρας. Άλλά καί στήν περίπτωση αύτή ή φανταοια

τους εχασε τήν αϋθεντιεότητά της : τούς είχαν άονηθεϊ τή

χρήση τού πολιτιστικού καθρέφτη.

"Επειτα ύπάρχουν πολλοί άρνητικοί λόγοι πού οι γυναϊ

κες επιδόθηκαν στήν τέχνη: ή άφθονια πάντα δημιουργεί

ένα γυναικείο ερασιτεχνισμό, λχ. τή « νεαρή κυρία» της οι

κτωριανης επσχης μέ τά διάφορα ταλέντα της, η τίς τέχνες

πού καλλιεργούσαν οί Γιαπωνέζες γκέισσες. Πράγματι, άν

Τι αiJξανόμενη όλοένα έλλειψη απασχόληση; των γυναικών.

λόγω των προόδων της οιομηχανίας, συμδολϊζει θαυμάσια

τόν πλούτο τού συζύγου, παρουσιάζει ώστόσο ένα πρα

κτικό ποόδλημα : Τι γυναικεία δυσαρέσκεια πρέπει νά δρεί

διέξοδο γιά νά μήν έκραγεϊ. Άλλωστε οί γυναίκες διαλέ

γουν κάποτε τήν τέχνη σάν καταφύγιο. Σήμερα, αποκλείον

ται ακόμα από τά ζωτικά κέντρα Ισχύος της ανθρώπινη;

δοάοητ . καί ή τέχνη είναι μιά από τίς τελευταϊεσ αύτόνομες

όποοχολήσευ; πού απέμειναν - καί πολλές φορές ι'ωκει

ται στή μοναξιά. Μέ τήν έννοια δμως αυτή οί γυναίκες

μοιάζουν μέ μιά μικροαστή πού προσπαθεί ν' ανοίξει Ινα

μαγαζάκι στήν εποχή τού καπιταλισμού των μεγάλων έται

ριών.

Γιατί Τι πλειοψηφία των γυναικών καλλιτεχνών τά τελευ

ταία χρόνια μπορει νά μας πει περισσότερα γιά τήν κατά

σταση τής τέχνης παρά γιά τήν κατάσταση τών γυναικών.

Θά πρέπει μήπως νά χαιρόμαστε γιά τό δτι ξανάρχισαν μιά

καριέρα πού σέ λίγο θά καταργηθεί από τήν αυτοματο

ποίηση; (Οπως Τι παρουσία 95% Νέγρων στά ταχυδρο

μικά γραφεία δέν άποτελεί σημείο άφοιιοϊωσή ς τους· τό

αντίθετο, οί ανεπιθύμητοι στριμώχνονται στίς λιγότερο

έπιθυμητέ; θέσεις - « 'Εμπρός, κάτσε έδώ καί δούλωσ'

το »). Στό επόμενο κεφάλαιο θά προσπαθήσω ν' αποδείξω

δτι Τι τέχνη δέν εΙναι πιά τό ζωτικό κέντρο πού προσελκύει

τούς καλύτερους άντρες της γενιδ.ς μας, καΙ δτι κι αυτό

επίσης μπορεϊ νά όφείλεται ατή διαίρεση σέ αντρικό καΙ

γυναικεϊο τομέα. "Ομωτ ή σημερινή είσδολή τών γυναικών

καΙ τών όμοφυλόφιλων στήν τέχνη rσως δέν είναι τίποτε
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άλλο παρά ή συοοοή ποντικών γύρω από ένα σώμα πού

ψυχορραγεΙ. '"
ΥΑν δμως αυτή ή νέα λογοτεχνία πού τή γράφουν οι γυ

ναικες, δέν ανέδειξε ακόμα μεγάλους καλλιτέχνες, είναι βέ

βαιο δτι δημιούργησε ένα γυναικείο αναγνωστικό κοινό.

"Οπωτ ακριοως τό άντρικό άναγνωστικό κοινό πάντα ζη

τούσε, κα( λάβαινε, άντρική τέχνη γιά νά ενισχύσει τή δική

του αντίληψη της πραγματικότητας, μέ τόν ίδιο τρόπο καί

τό γυναικείο κοινό ζητάει μιά «γυναικεία» τέχνη γιά νά

ενισχύσει τή δική του κοσμοαντίληψη. "Ετσι γεννήθηκε τό

άνώριμο άκόμα γυναικείο μυθιστόρημα τοϋ 190υ αιώνα,

πού όδήγησε στίς σημερινές ερωτικές ίστορίες, πανταχού

παροϋσες σέ κάθε μορφή της λαϊκής κουλτούρας καί στά

γυναικεία περιοδικά. Ή κοιλάδα μέ τίς κοtϊκλες. Μπορεί

να πρόκειται γιά πενιχρές αρχές. Μεγάλο μέρος τής τέχνης

αυτης είναι ακόμα πρωτόγονο, αδέξιο, φτωχό. Καμιά φορά

δμως παρουσιάζεται ή γυναικεία πραγματικότητα τόσο

καλά τεκμηριωμένη δσο ήταν πάντα ή αντρική, δπως λ.χ.

στό εργο τής "Αννω; Σέξτον.

'Από τό προζύμι τούτο μπορεί νά δούμε νά γεννιέται τε

λικά - ίσως πολύ σύντομα - μιά γνήσια γυναικεία τέχνη.

'Όμως δέν πρέπει νά νομίσουμε δτι ή εξέλιξη τής γυναι

κείας τέχνη; θά είναι κατανάγκη αντιδραστική, Όπως ήταν

ή εξέλιξη τής αντρικης Σχολης τού Άντρισμού. Θά είναι

μάλλον προοδευτική: ή εξερεύνηση της αυστηρά γυναι

κε(ας πραγματικότητας αποτελεί αναγκαίο βήμα γιά τήν

επανόρθωση της στοέθλωοη; πού έπαθε μιά κουλτούρα θε

μελιωμένη πάνω σέ σεξουαλικές προκαταλήψεις. Μόνον

άφοϋ αποκτήσουμε όλοκληρωμένη αντίληψη της ϋπαρξης

θά μποροϋμε νά μιλάμε γιά παγκόσμια κουλτούρα .

•
• •

"Ετσι δλη ή κουλτούρα έπφαυλϊστηκε στόν ένα ή στόν

άλλο θαθμό άπό τή σεξουαλική πόλωση. Μπορούμε νά

•. Ωστόσο τήν παρουσΙα ιών γυνααων στΙς τέχνες καί τίς ό.νθρωπιστικές
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συνοψίσουμε μέ τόν άκόλουθο τρόπο τίς διάφορες μορφές

πού προσλαμβάνει αυτός 6 εκφαυλισμός:

1) 'Αντρική Τέχνη της ΔιαμαΡΤJJρiας: Ή τέχνη πού εγ

κωμιάζει συνειδητά τήν αντρική πραγματικότητα (οί όπα

δοί τητ; διαφέρουν άπό εκείνους πού παίρνουν τήν αντρική

κοσμοαντίληψη Υιό τήν ίδια τήν πραγματικότητα) μόνο ΤΕ

λευταία αναπτύχθηκε. Γή βλέπω σάν άμεση αντίδραση οτόν

κίνδυνο πού άπειλα τήν αντρική ύπερσχή καί πού φωλιάζει

ατά πρώτα σημάδια τ/ς εξασθένησης της αυστηρής διάκρι

σης των φύλων. Ή τέτοια τέχνη αναι , εξ όοισμοϋ, άντι

δραστική. Στούς άντρες πού ορίσκσυν δη εκφράζει καλύ

τερα τή ζωή εαϊ τά αισθήματά τους συνιστώ γενική ανα

θεώρηση τής προσωπικότητάς τους.

2) <Η 'Αντρική 'Άποψη. Ή τέχνη αυτή δέν κατορθώνει

νά παρουσιάσει ένα συνολικό δραμα του κόσμου, γιατί δέν

αναγνωρίζει δτι ή άντρική πραγματικότητα δέν εΙναι ή

Πραγματικότητα, αλλά άπλώτ; αντιπροσωπεύει τό μισό της.

"Ετσι τό πορτραίτο πού δίνει γιά τό αντίθετο φύλο (δηλαδή

γιά τή μισή ανθρωπότητα) καί τή συμπεριφορά του εΙναι

ψεύτικο: δ ίδιος δ καλλιτέχνης δέν εαταλαδαϊνει τά γυναι

κεία κίνητρα. Καμιά φορά, δπως στό μυθιστόρημα του

Χέρμπερτ Γκόλντ πού άναφέοαμε παραπάνω, τά γυναικεία

πρόσωπα φαίνονται ώστόσφ αληθινά, αν δ συγγραφέας Εχει

μείνει πιστός τουλάχιστο aτό πως - αν δχι στό γιατί - της

συμπεριφορας τους.

"Ας πάρουμε ένα γνωστότερο παράδειγμα. Τό πρόσωπο

τής Κατερίνας aτό φίλμ του Τρυφώ Ζύλ καί Τζίμι εΙναι

παρμένο από τή ζωή. 'Υπάρχουν πολλές τέτοιε; δάμπ καί

μοιραίες γυναικες. Στήν πραγματικότητα δέν είναι παρά

γυναικες πού άονοϋνται νά αποδεχτούν τήν αδυναμία τους.

<Η Κατερίνα, γιά νά διατηρήσει κάποια ψευδαίσθηση ίσό

τητας καΙ ν' αποκτήσει κάποια έμμεση εξουσία πάνω στούς

άντρες, πρέπει νά προσφύγει οτό « μυστήριο » (νά παρου-

οπουδέ; τήν καταποληιοϋν άκυμα μέ πείσμα οι άπομένοντε.; οτού; τυμείς

αύτούτ λίγοι άντρες, άνάλογα μέ τήν άνασφάλεια τή ; δικης τους θέση; 
πού ε/ναι Ιδιαίτερα Επισφαλής στΙς παραδοσιακές, άνθοωπιατιεέτ σχολές,

σπως λ.χ. της εΙκονικης ζωγραφικης.
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σιάζεται σά Σφίγγα), στό άποόθλεπτο (τό πήδημά της στόν

Σηκουάνα), καί στήν πονηριά (νό. κοιμάται μέ , μυστηριώ

δεις &ντρες» γιά νά συντηρεί τή ζήλια Του). "Όταν τελικά,

σπως πρέπει νά κάνει κάθε γυναίκα, χάνει κι αύτή τή δύ

ναμη πού άπόετησε παράνομα, ή περηφάνεια της δέν τήν

άφήνει νά παραδεχτεί τήν ήττα της : σκοτώνει τόν άντρα

πού τόλμησε νά της ξεφύγει καί, μαζί του, σκοτώνεται κι

αυτή. Άλλά ακόμα καί σ' αυτή τήν καλοσχεδιασμένη τέ

χνη, αποκαλύπτεται ή αντρική προκατάληψη. Ό σεηνοθέ

της αποδέχεται τό μυστικισμό της « μυστηριώδους γυναί

κας », δέν πρ.οσπαθεί νά βρεί τί κρύ6εται κάτω από αυτόν.

Κάτι παραπάνω; δέν θέλει νά μάθει. άπλως τόν χρησιμο

ποιεί σάν πηγή ερωτισμού. Ή είεόνα πού δχ ουμε γιά τήν

Κατερίνα φτάνει σ' έμας μόνο μέσα από ένα πέπλο.

3)Ή (ατομικά καλλιεργημένη) νοοτροπία τού έρμαφρό

διτου. 'Ακόμα καΙ δταν ενας άτομιεό; καλλιτέχνης υπερ

νικά τούς περιορισμούς της σεξουαλικής διάκρισης, ή τέχνη

του αποκαλύπτει κατανάγκη μιά πραγματικότητα άοχημι

σμένη από τή διχοτόμηση αυτή. "Ενα παράδειγμα καί πάλι

από τόν κινηματογράφο: άν καί οί Σουηδοί σκηνοθέτες εΙ

ναι εξαιρετικά άπαλλαγμένοι άπό προσωπικές σεξουαλικές

προκαταλήψεις - οί γυναικες πού παρουσιάζουν είναι

ποωτα άνθρωποι καί ϋστερα γυναίκες - τό πορτραίτο της

« ερωτευμένη ς συζύγου» (τόν ρόλο υποδύεται ή Λίο Ούλ

μαν) συντροφεύει πιστά τόν σύζυγό τη; στήν όλοένα καί

μεγαλύτερη τρέλα του (Ή ωρα τού λtίκου, του Μπέρ

γκμαν), ή καί οτόν ηθικό του ξεπεσμό (Ή Ντροπή, του

Μπέργκμαν), 11ακόμα η άνωιοφάοιστη ευαισθησία τής

Λένα Νύμαν στην ταινία τού Σγιόμαν ΕΙμαι περίεργη, δεν

είναι περιγραφές μιάς απελευθερωμένη ς σεξουαλικότητας,

αλλά μιας άλυτης ακόμα σύγκρουσης ανάμεσα στή σεξουα

λική καί στήν ανθρώπινη ταυτότητα.

4) Γυναικεία Τέχνη. Πρόκειται γιά ένα νέο φαινόμενο ,
πού δέν πρέπει νά τό συγχέουμε μέ τήν « αντρική» τέχνη,

έστω κι αν (ϊ:ις ηύρα δείχνει τήν ίδια προκατάληψη από τήν

ι'.ινάποδη. Γιατί μπορεί ν' ωτοτελέσει πράγματι τήν απαρχή

μιας καινσ(,ργιας συνεϊδησητ, καί δχι τήν άποστέωση της
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παλιας. Μέσα στήν προσεχή δεκαετία μπορεί νά τή δούμε

νά εξελίσσεται σέ μιά ρωμαλέα νέα τέχνη, πού θά αναπτύσ

σεται rσως σέ συνδυασμό μέ τή φεμινιστική πολιτική κί

νηση, η θά έαπνέεται από αύτή, καΙ πού θά καταπιαστεί,

Υιό πρώτη φορά, κατά τρόπο αϋθεντιεό, μέ τήν πραγματι

κότητα μέσα οτήν όποία ζουν φί γυναίκες.

Μπορούμε ακόμα νά δούμε μιά φεμινιστική κριτική, πού

θά τονίζει - μέ πρόθεση νά τΙς διορθώσει - τΙς διάφορες

μορφές τών σεξουαλικών προκαταλήψεων πού τώρα παρα

μοοφώνουν τήν τέχνη. "Ομωτ, στήν τρίτη μας κατηγορΙα

της τέχνητ /::κείνης πού ευθύνεται μόνο γιά τό δη καθρεφτί

ζει τό τίμημα πού πρέπει νά πληρώσει ή άνθρωπότητα Υιό

τή διχασμένη σεξουαλικά πραγματικότητα - πρέπει νά

φροντίσουμε ώστε ή κριτική αυτή νά στραφεί όχι ενάντια

στούς καλλιτέχνες πού παρουσιάζουν (πιστά) τήν ατελή

πραγματικότητα, αλλά ενάντια στήν τερατώδη μορφή αυτής

τής πραγματικότητας πού τήν αποκαλύπτει t'] τέχνη.
Μόνο μιά επανάσταση τών γυναιεων μπορει νά εξαφανί

σει ριζικά τό σεξουαλικό σχίσμα πού ποοκαλεί αυτές τίς

πολιτιστικές παραμορφώσεις. Μέχρι τότε τ'ι «καθαρή τέ

χνη » θά είναι μιά άπατη - μιά απάτη πού ευθύνεται τόσο

γιά τή γνήσια τέχνη πού παρήγαγαν ως σήμερα οί γυναικες,

όσο καΙ γιά τήν παραμόρφωση τής (αντρικής) τέχνης γε

νικά. Ή ενσωμάτωση τού παραμελημένου μισού της άν

θοώπινη; εμπειρίας - της γυναικείας εμπειρίας - στόν κό

σμο τής κουλτούρας, γιά τή δημιουργία μιας νέας όλόπλευ

ρης κουλτούρας, δέν είναι παρά τό πρώτο δήμα, ενας προ

καταρκτικός δρος' εκείνο πού πρέπει ποώτα ν' ανατραπεί

γιά νά γίνει δυνατή μιά γνήσια πολιτιστική επανάσταση εί

ναι τό σχίσμα της Ιδιω; τής πραγματικότητας.
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Ή διαλεκτική

στήν ίστορία τού πολιτισμού

Μέχρι τώρα θεωρήσαμε τόν δρα « κουλτούρα» σόν συν

ώνυμο μέ τόν δρα «γράμματα καΙ τέχνες », fj, στήν ευρύ

τερή του έννοια, μέ τόν δρα «άνθρωπιστικές σπουδές ».

Πρόκειται Υιό μιά αρκετά συνηθισμένη σύγχυση. Άλλά,

ατό πλαίσιο πού μας άπασχολεί , προκαλεί κατάπληξη :
πράγματι, ανακαλύπτουμε δτι ένώ οΙ γυναίκες είχαν , έστω
καΙ έμμεσα μόνο, κάποια σχέση μέ τήν τέχνη, ό.ποκλείστη

καν όλότελα από τό δ.λλο, εξίσου σημαντικό, μισό κομμάτι

της κουλτούρας, τήν επιστήμη. "Οοον άφορά τίς τέχνες,

μπορούμε νά 6ροϋμε υλικό γιά Πι σχέση τών γυναικών μέ

τήν τέχνη - εϊτε σάν έμμεση σχέση, δπου οΙ γυναίκες

ασκούσαν μιά επιρροή, έναν ερεθισμό fj αποτελούσαν ~α

θέμα τfjς τέχνης, είτε καμιά φορά άεόμα καί σάν άμεση

συμμετοχή τους σ' αυτή - αρκετό γιό νά οχηματϊσα τουλά

χιστον ενα κεφάλαιο. Γιά τή σχέση τους όμως μέ τήν έπι

στήμη δέν ύπάρχει τίποτε &ξιο νά συζητηθεί. "Ισωτ, στήν

ευρύτερή του έννοια, ό ισχυρισμός μας δτι t'ι γυναίκα εΙναι

t'ι συναισθηματική δύναμη πού 6ρ(σκεται πίσω άπό κάθε

(άντρική) κουλτούρα εlναι άληθινός. ~Oμως θέλουμε νά

έπεκτεινουμε τό θέμα έτσι πού νά περιλά6ει καί τή σύγ

χρονη επιστήμη, δπου ειδικά t'ι εμπειρική μέθοδος άπαιτεί

τόν άποκλεισμό της προσωπικότητας τού επιστήμονα άπό

τήν Ερευνά του. Ή Ικανοποιηση τών συναισθηματικών του

άναγκών άπό μιά γυναίκα στίς d:ιρες της σχόλης του μπορει

νά κάνει τόν άντρα πιό σταθερό καί ουνεπώτ καΙ πιό τα

κτικό ατή δουλειά του, δμως θάταν παρατρα6ηγμένο νά
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πούμε δτι έτσι ή γιιναΙκα συμβάλλει στήν καλλιέργεια τ!Ίς

ΙΠιστήμης.

"Αν, δμως, καί ή έμμεση όκόμα σχέση τών γυναικών με

τήν btιστήμη εlναι συζητήσιμη, άντϊθετα εΙναι δέδαιο δτι

δέν 'όπάρχεικαμιά άμεση σχέση. Θά rnQrnt νά ψάξει πα

νείς πολύ Υιά νά 6ρεϊ μιά γυναίκα πού νά συνέβαλε στήν

καλλιέργεια τής rnιστήμης κατά τρόπο άξιδλογο. Έπιπρό

σθετα, aτόν τομέα αύτόν 11κατάσταση τών γυναικών δέν

σημειώνει καμιά δελτίωση. >Ακόμα καί τώρα πού ή !ρευνα

- πού ι'iλλoτε /ιταν ~γo τ&ι μεγάλων πολύΠτυχων διανοιών
- πέρασε οέ μικρές tξειδικευμένες όμάδες έρεuνών aτά πα-

νεπιστήμια, οι γυναίκες bτιστήμoνες εlναι αίσθητά ) ". ες."
Αύτή ή άπουσϊα τών γυναικών σ' δλα τά ΙΠίπεδα τών

bτιστημσνικών κλάδων εlναι τόσο συνηθισμένη t,)otE bave
μερικά (πολύ tξυπνα κατά τά άλλα) άτομα νά τήν άποδώ

σουν σέ κάποιο φυοικό μειονέκτημα (στόν τομέα τής Λογι

κής ;) των γυναικών- εϊτε στήν προτίμηση των γυναικών Υιά

καθετΙ τό συναισθηματικό καΙ ύπσκειμενικό παρά γιά τό

πρακτικό καΙ α/ογο. "Ομωτ δέν μπορούμε νά κλε'σουμε

τόσο εϋεολα τό ζήτημα. ΕΙναι άλήθεια δτι ή επιστήμη απο

τελεί γιά τΙς γυναίκες άνεξερεύνητη περωχή· γιατϊ δμως ;
Γιατί ύπάρχουν έπιστημες fι κλάδοι τους πού άπαιτοϋν

άποελειοτιεά « άντρικά » μυαλά ; Γιά ποιό λ{ΥΥο μιά γυ

ναϊπα πρέπε~ ν' άναπτύξει μέσα της fναν ξένο ψυχισμό γιά

νά μπορέσει νά καταρτιστεί σάν ερευνητής; Πότε καΙ γιατϊ

άπoκλεCσι:ηκε ή γυνα'κα από αύτό τό εΙδος νόησης; Πώς

καΙ γιατΙ τό « άντικε~μενικό » έγινε δ δρισμός άλλά καί τό

σύνορο τής btιστήμης ;
Φρονώ δτι όχι μόνο οί καλές τέχνες καΙ οί άνθρωπιστικές

σπουδές νοθεύτηκαν άπό τό διαχωρισμό τών φύλων, άλλά

άκόμα xai δτι ή σύγχρονη επιστήμη καθορΙστηκε από α'ό-

• Αiιτό μο(lκανε tvτi!πωση σέ μιά σιιγκένt~ πού όργανό:lθηκε σtά

πλαΙσια ti'jς Κίνησης Υιά tήν 'Mύ.ΕVθφση τα/v Γ\ιναικώι, dπό τή Σχολή

Φ\lσικα/v 'Eπιcrι;ημίί!ν kvός φημισμtνo\l πανεπιmημ.(O\I τών άvατoλικών

ΗΠΑ ."Μό τΙς πενήντα ΥυναΙκες πού πήραν μέQoς, μόνο μ.(α '11δύο άσχο

λoiιvι:αν μέ τΉv !ρεννα. καί όχι δέδαια tιψηλoiι !:πιπέδO\l !ρεvvα. ΟΙ ιω,ες

~ταν τεχνικοί τα/v ιρΥαστηριων, βοηθοί καθηγητές φυσιογνωσΙας aτά '(\1

μνάσια, σύζυΥΟΙ καθηyητα/v κλπ.
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τόν. κι mιπλέον, δτι ή κουλτούρα καθρεφτΙζει αύτή τήν

πόλωση μέmι καί στήν Τδια πj δομή της. Ό C. Ρ. Snow
ήταν ό πρώτος πού παρατήρησε εάτι πού γινόταν δλο καΙ

πιό φανερό: μιά δαθειά ρωγμή τού πολιτισμού - οΙ tλευθέ

ριες τέχνες καΙ οί mιστήμες qιναν άκατανόητες μεταξύ

τουτ. Κι ένώ θρηνούμε μεγαλόφωνα γιά τήν έξαφάνιση τού

άνθρώπου τής 'Αναγέννησης μέ τό καθολικό μυαλό, ή έξει

δtκευση δλο καΙ μεγαλώνει. Aiιτά εlναι μερικά ωτό τά σύγ

χρονα συμπτώματα μιάς μακρόχρονης άρρώστιας τής εουλ

τούρας πού όφεϊλεται ατή δυαδικότητα τών φύλων. ''Ας έξ

ετάσουμε τήν Ιστορία της κουλτούρας μέ βάση τήν iιπόθεση

δτι iιπάρχει μιά λανθάνουσα διαλεκτική τού σέξ.

1. ΟΙ ΔΥΟ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ IΣTOPIAΣ lΉΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

Στήν άνάλυσή μας αύτή θά όρίσουμε τήν κουλτούρα Φς

έξης : Κουλτούρα εΙναι ή προσπάθεια του άνθρώπου νά

μετατρέψει τά διανοητό σέ δυνατό. Ή bτίγνωση πού ό δ:ν

θρωπος έχει γιά τόν εαυτό του μέσα στό περι6άλλον του

τόν ξεχωρΙζει άπό τά κατώτερα ζώα καΙ τόν κάνει τό μόνο

ζώο πού εΙναι Ικανό νά δημιουργήσει κουλτούρα. Ή έπί

γνωση αύτή, ή ύψιστη πνευματική του Ικανότητα, τού έπι

τρέπει νά προβάλλει στό μυαλό του καταστάσεις πού δέν

ύπάρχουν άκόμα. 'Ικανός νά δημιουργήσει παρελθόν καί

μέλλον, γίνεται πλάσμα τού χρόνου - Ιστορικός καΙ ποοφή

της συνάμα. Κάτι παραπάνω, μπορεί νά φανταστεϊ άνηκεΙ

μενα καί καταστάσεις πού δέν ύπήρξαν ποτέ καί μπορεί νά

μήν ύπάρξουν ποτέ στόν πραγματικό κόσμο - γίνεται δη

μιουργός τέχνης. "Βτσι, λ.χ., οί άρχαιοι 'Έλληνες, ζιν καΙ

δέν "Ιξεραν νά πετούν, ώοτόσο μπόρεσαν νά τό φαντα

στοϋν. Ό μύθος τού 'Ίκαρου ήταν ή διατύπωση τής πτήσης

μέσα ατή φαντασϊα τοικ.

"Ομω; δ άνθρωπος δέν εΙχε μόνο τήν Ικανότητα νά προ

βάλλει ατή φανταοία του τό διανοητό. Έμαθε καΙ νά

τό έπιβάλλει στήν πραγματικότητα: συσοωοεύοντατ γνώ

σεις, διδασκόμενος άπό τήνπεΙρα του, γιά τήν πραγματικό-
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τητα αύτή καί Υιό τό πώς νά τή χειριστεί, έγινε Ικανός νά

τή μεταπλάθει δπως τήν ήθελε. Αυτή ή συσσώρευση δεξιο

τήτων Υιό τήν kξουσΙαση τού περιβάλλοντος, ή τεχνολογία,

άποτελεϊ ένα ι'ίλλσ μέρος Υιό νά φτάσει στόν ίδιο σκοπό, νά

μετατρέψει τ6 διανοητό σέ δυνατό. "Ετσι , Υιό νά ξαναγυρί

σουμε aτό παράδειγμά μας, δ.ν ό άνθρωπος στήν προχρι

στιανική εποχή μπορούσε νά πετάξει μόνο μέ τό μαγικό

χαλί τού μύθου iΊ μέ τή φαντασϊα του, στον 206 αίώνα ή

τεχνολογία του, ή συσσώρευση των πρακτικων δεξιοτήτων

του ~καναν δυνατό τ6 πέταγμά του στήν πραγματικότητα 
εφεύρε τό άεροπλάνο. "Αλλο παράδειγμα: Κατά τή βιβλική

παράδοση οί "Εδραίοι, γεωργικός λαός, πού σαράντα χρό

νια περιπλανήθηκαν στήν ~ημo, τρέφονταν άπό τόν Θεό

μέ μάννα, μιά θαυμαστή οϋσια πού μποοοϋσε νά μετατρα

πεί κατά βούληση σέ τροφή οποιουδήποτε χρώματος, ύφης

i'ι γεύοητ- ή σύγχρονη λοιπόν βιομηχανία, Ιδιαίτερα μέ τήν

« πράσινη επανάσταση », θά δημιουργήσει πιθανώς αέ λίγο

μιά όλότελα τεχνητή παραγωγή τροφίμων, πού πιθανώς θά

~χει αύτές τΙς ίδιότητετ τού χαμαιλέοντα. Σύμφωνα μ' έναν

άλλο αρχαtο θρύλο πάλι, ό άνθρωπος μπόρεσε νά συλλάβει

μέ τή φαντασϊα του ανάμικτα είδη ζώων, λ.χ. τόν κένταυρο

i'ι τόν μονόκερω i'ι ΜρΙδια, λ.χ. ένα ζώο πού γεννιέται από

γυναίκα i'ι τήν άσπιλη σύλληψη: ή σύγχρονη βιολογική

επανάσταση, μέ τίς συνεχως πλουτιζόμενες γνώσεις της γιά

τή διαδικασία τής άναπαραγωγήτ, θά μπορούσε νά δη

μιουργήσει πραγματικά τέτοια «τέρατα» - έστω καί σέ

ύποτυπώδη γιά τήν ώρα μορφή. οι νεράιδες καί τά ξωτικά,

τό Γκολέμ τής μεσαιωνικής εβραϊκης παράδοσης, ό Φραν

κενστάιν της Mary Shelley, είναι φανταστικές δημιουργίες

πού προηγήθηκαν κατά πολλούς αιώνες από τΙς άντϊστοιχη;

τεχνολογικές έπιτεύξεις.

Πολλά άλλα πλάσματα τής φαντασίας - φαντάσματα, τη

λεπάθεια, η ηλικία τού Μαθουσάλα - περιμένουν τήν πρα

γματοποίησή τους από τή σύγχρονη Επιστήμη.

οι δυό αύτές αντιδράσεις, ή Ιδεαλιστική καί ή επιστημο

νική, όχι μόνο ύφίστανται παράλληλα, αλλά καί συνδιαλέ

γονται μεταξύ τους. Ή φανταστική κατασκευή προηγεtται
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από τήν τεχνολογική, αν καί συχνά δέν έμφανίζεται παρά

μόνον άφοϋ ή τεχνολογική δυνατότητα βρίσκεται κιόλας

«οτόν αέρα ». Λ.χ.: Τό μυθιστόρημα Επιστημονικής φαντα

σίας αναπτύχθηκε ούσιαστικά μισόν αιώνα πρίν άπό τήν

επιστημονική έπανάσταση πού τό μετατρέπει σήμερα σέ

πραγματικότητα μέ τήν όποία καΙ συνυπάρχει τώρα. 'Ένα

παράδειγμα (άβλασο) : fι πτήση πρός τή Σελήνη. Φράσεις

δπως «διαστημικός », «αυτό μοιάζει μέ έπιστημονική

φαντασία» κ.α. πέρασαν στήν καθημερινή γλώσσα. Στήν

αίσθηματική άντίδραση, πού πάντα αναπτύσσεται, χρσ

νικά, πρίν άπό τήν τεχνολογική κι έτσι εΙναι προϊόν άλλης,

περασμένης έποχης, ή [δια πραγματοποίηση μπορεί νά πά

ρει μιά πιό εντυπωσιακή ~ ανυπόστατη μορφή, δπως λ.χ. τό

τέρας τού Φρανκενστάιν, σέ αντίθεση, ι'ίς πούμε, μέ τόν

'Επιδέξιο, τό ρομπότ- CAM (Cybernetic Anthropomorphic
Machines) τής Τζένεραλ 'Ελέκτρικ. (Ενας καλλιτέχνης

ποτέ δέν μπορεί νά ξέρει από τά πρΙν μέ ποιά μορφή θά

μπορούσε νά συναρθρωθεί μέ τήν πραγματικότητα ή φαν

ταοτιεή σύλληψή του).

Ή κουλτούρα είναι έπομένωτ τό ι'ίθροισμα των δυό τρό

πων καί ή μεταξύ τους δυναμική σχέση, πού μ' αυτήν τό

πνεύμα προσπαθεί νά ξεπεράσει τούς περιορισμούς καί τίς

συγκυρίες πού πρ06άλλει ή πραγματικότητα. Οί δυό αυτοί

τύποι πολιτιστικής άντΙδρασης έπισάλλουν διαφορετικές

μεθόδου; γιά τήν έπιτυχία του ίδιου σκοπού, τή μετατροπή

τοϋ διανοητού σέ δυνατότητα. Στό ποωτο", τό άτομο αρ

νιέται τούς περιορισμούς τής δοσμένης πραγματικότητας,

μέ τή μέθοδο όλοκληρωτική «φυγή» από αύτήν, καί τόν

προσδιορισμό, τή δημιουργία, της δικής του δυνατότητας.

Στίς περιοχές της φαντασίας αντικειμενοποιημένες κατά

κάποιο τρόπο - εϊτε μέ τή δημιουργία μιάς όπτικης εικόνας

μέσα σ' ένα τεχνητό πλαίσιο, λ.χ. πάνω σ' ενάμισι τετραγω

νικό μέτρο όθόνης, όπτιεών εΙκόνων πού προσάλλονται μέ

λεκτικά σύμθολα (ποίηση), μέσω ήχων διατεταγμένων σέ

• Δηλαδή στόν Ιδεαλιστικό τύπο πού άντιστοιχεί σέ Υενιllές γραμμές μέ

τήν ioπερ-ιστοριιιή, μή όλιστική lιαΙ .. μεταφυσική,. σκtήιη ένάντια στόν

όποίο επαναστάτησαν δ Μάρξ κι δ Ένγκελς.
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δρισμένη σειρά (μουσική), 1\μέ λεκτικές Ιδέες δια6αθμισμέ

νες προοδευτικά (θεολογία, φιλοσοφϊα) - δημιουργεϊ h'av
Ιδεατό κόσμο κυ6ερνώμενο μέ τήν τάξη καΙ τήν άρμονία

πού rnέ6αλε δ Ιδιος τεχνητά, μιά δομή στήν όποία συνδέει

συνειδητά τό κάθε μέρος μέ τό λ/λο, μιά στατική (καί γι'

αύτό dXQoνη) κατασκευή. 'Ο 6αθμός στόν όποιο άποοπα τό

δημιούργημά του ωτό τήν πραγματικότητα δέν .~ει σημα

σία, γιατΙ,'Δκόμα κι δταν φαϊνεται δτι ωτλώς άπομιμειται,

lχει πλάσiι. μιά ψευδαίσθηση πού κυβερνιέται έπό τούς δι
κούς της - Ισως κρυφούς - τεχνητούς νόμους. ('Ο Ντεγκά

nεye δτι δ καλλιτέχνης πρέπει νά ψεύδεται γιά νά μπορέσει

νά πεί τήν όλήθεια). Αύτή τήν lι.ναζήτηση τού ίδεώδουτ,

πού πραγματοποιείται μ' fνα τεχνητό μέσο, θά τήν Ονομά

σουμε « ΑΙσθητικό Τρόπο ».

·0 δεύτερος τύπος τής πολιτιστική; lι.ντΙδρασης ύπερνικά

τίς συΥκυρΙες τής πραγματικότητας δχι μέ τή δημιουργία

μιας εναλλακτικής πραγματικότητας, lι.λλά μέ τή θέση ύπό

υ.εΥχο τών Ιδιων τών διαδικασιών αύτής τής πραγματικό

τητατ : οι νόμοι τής φύσης lι.νακαλύπτoνται, ϋστεοα στρέ

φονται ενάντια σ' αύτή, γιά νά τή μεταπλάσουν σύμφωνα

μέ τίς άντιλήψεις τού άνθοωπου. WΑν υπάρ'χει ένα δηλητή

ριο, ό άνθρωπος ϋποθέτει δτι θά πρέπει νά ύπάρ'χει κάποιο

άντϊδοτό του- ΙΙν ύπάρ'χει μιά άρρώστια, δ ΙΙνθρωπος άνα

ζητά τό φάρμακό της: κάθε φαινόμενο τής φύσης πού

κατανοείται μ.πορεϊ: νά χρησιμοποιηθεί Υιά νά τή μεταμορ

φώσει. "Ομω.; 11πραγμάτωση τού Ιδανικού σέ τέτοια διαδι

εασϊα χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο καί είναι πολύ

πιό κοπιαστική, Ιδίως στά πρώτα στάδια τής γνώσης. Γιατί

ή τεράστια καί περίπλοκη μηχανή τής φύσης πρέπει νά

κατανοηθεί όλοκληρωτικά - καί δ πολύπλοκος χαρακτήρας

της πάντα παρουσιάζει καινούργια καί t'Iπρoσδόκητα δάθη

- γιά νά τεθεϊ τελε(ως ύπό υ.εΥχο. "Ετοι , προτού γϊνει δυ

νατό θά 6ρεθεί κάποια λύση γιά τίς βαθύτερες συγκυρίες

τής όνθρώπινης κατάστασης, λ.χ. γιά τόν θάνατο, πρέπει

νά καταγραφούν οί φυσικές διαδικασίες τής όνάπτυξης καί

τής φθοράς, μικρότεροι νόμοι νά συσχετισθούν μέ μεγαλύ

τερους. Ή επιστημονική αύτή μέθοδος (πού τή δοκίμασαν
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καΙ οί Μάρξ καΙ 'Ένγκελς aτή ματεριαλιστική του; μελέτη

τής ΙστορΙας) είναι ή προσπάθεια τοϋ ό,νθρώπου νά έξου

σιάσει τή φϋοη μέσω τής πλήρους πατανόησητ τού μηχανι

σμού της. Τό καλόπιασμα αυτό τής πραγματικότητας άπό

τόν δ.νθρωπο - γιά νά τήν κάνει νά συμμορφωθεί μέ τό

θεωρητικό ίδανικό του, χρησιμοποιώντας ΤΙς πληροφορΙες

που άποσπά άπό αύτή - θά τό ονομάσουμε « Τεχνολογικό

Τρόπο ».

'ΟρΙσαμε τόν πολιτισμό σάν τό άθοοισμα καΙ τή διαλε

κτική σχέση των δυό διαφορετικών τρόπων μέ τούς όπΟΙους

δ άνθρωπος μπορεί νά λύσει τήν ένταση πού προκαλεί ή

εύπλαστία των πνευματικών του δυνάμεων μέσα aτά στενά

δρια τού δοσμένου περιΟάλλovτός του. Ή άντιστοιχϊα τών

δυο αύτών πολιτιστικών τρόπων μέ τά δυό φύλα είναι

άναμφισδήτητη. "Εχουμε δεί πώς-οΙ λίγες γυναίκες πού δη

μιουργούν άμεσα πολιτισμό κινήθηκαν πρός κλάδους πού

υπάγονται στόν Αίσθητικό Τρόπο. ΚαΙ υπάρχει λόγος γι'

αύτό : ή αίοθητιεή άντϊδραοη ό,νταποκρίνεται aτή « γυναι

κεία » συμπεριφοοά. Ή δρολογΙα που χρησιμοποιείται γιά

τόν τρόπο αυτόν ταιριάζει καΙ γιά τίς γυναίκες: ύποκειμε

νιεότητα, διαίσθηση, έσωστρέφεια, btιθυμίες, δYeLQO 11
φαντασϊωοη, καθετί πού !χει σχέση μέ τό.ύποσυνεΙδητο (τό

«id »"), μέ τό συναισθηματικό, ό,κόμα καΙ μέ τήν ύστερική

ίδιοσυγεοασϊα. 'Αντίστοιχα, ή τεχνολογική άντϊδραση εΙ

ναι ή ό,ηρική άντϊδραση ; άντιεειμενιεότητα, λογική, έξ

ωστρέφεια, ρεαλισμός, σχέση μέ καθετΙ πού άναφέρεται

στήν ένσυνεϊδητη νόηση (τό εγώ), πού εlναι όρθολογική,

μηχανική, πραγματιστική καΙ προσγειωμένη, σταθερή.

"Βτοι ή αισθητική είναι ή πολιτιστική άναδημιουργϊα τού

τμήματος έκείνσυ τού άνθρώπινου ψυχολογικού φάσματος

πού δόθηκε aτή γυναίκα, ένώ ή τεχνολογική άντΙδραση

άποτελεί τήν πολιτιστική Ι!ξαρση των χαρισμάτων του άν

τρικου τμήματος.

"Οπωτ άκρι6ώς διαπιστώσαμε δτι ή βιολογική διαίρεση

• ·Ορος τής ψυχανάλυσης πού δηλώνει τήν Δδι.αφόριστη πηγή έ'l'εργεfuς

ιοϋ όργανισμΟΟ ωι:ό τήν όποΙα πρotQχονται τόσο τά έγώ 000 καΙ ή λΙμ

πιντο (Σημ. Μετ.).
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τών φύλων γιά τήν άναπαραγωγή εlναι fι βασική « φυσική»

δυαδικότητα άπό τήν όποία πρoέρχoνtαι δλες οι παραπέρα

διαιρέσεις αέ τάξεις, έτσι καί τώρα διαπιστώνουμε δτι fι δι

αίρεση σέ φύλα είναι έπίσης ή ρίζα αiιτής τής βασικης πολι

τιστικής διαίρεσης. Ή αλληλεπίδραση άνάμεοα ο' αυτές τίς

δυό πολιτιστικές άντιδράσειτ, στόν «ι'ιντρικό» Τεχνολο

γικό Τρόπο καί τόν « γυναικείο» Αισθητικό Τρόπο, έπα

ναλαμδάνει σ' ένα άλλο έπιπεδο τή διαλεκτική τών φύλων 
καθώς καΙ τό έποικοδόμημά της, τή διαλεκτική σχέση άνά

μεσα στίς κάστες καί ανάμεσα στΙς οικονομικές τάξεις. Καί

ακριβώς όπως ή συγχώνευση τών διαιρεμένων σεξουαλι

κών, φυλετιεών καί οικονομικών τάξεων, αποτελεί προϋ

πόθεση γιά τή σεξουαλική, φυλετική καί οικονομική έπα

νάσταση αντίστοιχα, έτσι καί fι συγχώνευση τού αϊσθητικοϋ

μέ τόν τεχνολογικό πολιτισμό αποτελεί προϋπόθεση γιά τήν

πολιτιστική επανάσταση. ΚαΙ όπως ακρι6ώς έπαναστατιεότ

σκοπός τής σεξουαλικής, φυλετικής καί οικονομικής έπα

νάστασης εΙναι όχι άπλώς ή ισοπέδωση των ταξικών άνισο

τήτων, άλλά ή τέλεια tξαφάνιση τών ταξικών κατηγοριών,

έτσι καί τό τελικό αποτέλεσμα μιας πολιτιστικής έπανάστα

σης πρέπει νά εlναι όχι ή συνένωση των δύο ρευμάτων τού

πολιτισμού, άλλά ή τέλεια tξαφάνιση τών πολιτιστικών κα

τηγοριών, ή tξαφάνιση τής Τδιας τής κουλτούρας όπως τήν

ξέρουμε. Προτού δμως έξετάοουμε τήν ϋστατη αύτή πολιτι

στική επανάσταση '" ακόμα καί τήν κατάσταση τής πολιτι

στικής διαίρεσης στήν έποχή μας, θά δούμε πώς τό τρίτο

αϋτό bτίπεδo τής διαλεκτικής τού σέξ - ή άλληλεπίδραση

ανάμεσα στόν Τεχνολογικό καί τόν ΑΙσθητικό Τρόπο - κα

θόρισε τήν tξέλιξη τής ΙστορΙας τή; κουλτούρας .

•
• •

Στήν αρχή δ ρυθμός τής συσσώρευσητ τής τεχνολογικής

γνώσης ~ταν άργός. Βαθμιαία ό ζινθρωπος έμαθε νά θέτει

όπό ~εγχo τΙς πιό τραχειές πλευρές τού περι6άλλoνtός του

- ανακάλυψε τό έργαλείο, τόν ~εγχo τής φωτιάς, τόν
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τροχό, τό λιώσιμο των μεταλλευμάτων γιά τήν κατασκευή

όπλων καΙ αλετριών, καί, τέλος, τό άλφάθητο - δμως οι

άνακαλύψεις αύτές ήταν λιγοστές καΙ πολύ μακριά ή μία

όπά τήν δλλη, γιατί ό δνθρωπος δέν εΙχε άκόμα τόν τρόπο

νά τίς έπιδιώξει ενσυνείδητα. Τελικά, ώστόσο, συγκέν

τρωσε αρκετές πρακτικές γνώσεις ώστε νά οικοδομήσει

δλόκληρα συστήματα, λ.χ., τήν Ιατρική iΊ τήν άρχιτεκτο

νική, καΙ νά δημιουργήσει δικαστικούς, πολιτικούς, κοινω

νικούς καΙ οΙκονομικούς θεσμούς. Ό πολιτισμός εξελί

χθηκε άπό τήν πρωτόγονο κυνηγετική ορδή σέ μιαν αγρο

τική κοινωνία καΙ τελικά, περνώντας άπό διαδοχικά ανο

δικά στάδια, στή φεουδαοχια, τόν καπιταλισμό καί τίς

πρώτες άπόπειρες σοσιαλισμού.

"Ομωτ σ' δλο τούτο τό διάστημα ~ Ικανότητα τού άνθοώ

που νά φανταστεϊ έναν Ιδανικό κόσμο προπορευόταν κατά

πολύ από τήν ίκανότητά του νά τόν πλάσει. ΟΙ πρωτες

μορφές κουλτούρας τών αρχαίων πολιτισμών - ή θρησκεία

καί τά παράγωγά της: μυθολογία, θρύλοι, πρωτόγονη τέ

χνη καί μαγεία, προφητεία καί Ιστορία - άνηκαν στόν Αί

σθητικό Τρόπο ." Απλώς έπέθαλαν μιά τεχνητή, φανταστική

τάξη σ' ένα σύμπαν πού εξακολουθούσε νά παραμένει

ακόμα μυστηριώδη; καί χαοτικό. 'Ακόμα καΙ οι πρώτες

έπιοτημονιεέ; θεωρίες δέν ήταν παρά ποιητικές μεταφορές

εκείνων πού αργότερα θά πραγματοποιούνταν εμπειρικά.

Ή επιστήμη, ή φιλοσοφία καί τά μαθηματικά τής κλασικής

άρχαιότητας, πρόδρομοι τής σύγχρονης έπιστήμητ, πραγμα

τικοί άθλοι τής καθαρής φαντασίας, πού λειτουργούσε μέσα

aτό κενό ανεξάρτητα από τούς νόμους πού διέπουν τήν ϋλη,

πρό6λεψαν πολλά απ' όσα άργότερα άνακαλύφθηκαν : τά
άτομα τού Δημόκριτου καί τά «σπέρματα» τού Λουκρή

τιου προδιέγραψαν, χιλιάδες χρόνια πρίν, τΙς ανακαλύψεις

τής σύγχρονης έπιστήμητ. "Ομωτ οι έπιτεύξεις αύτές πραγ

ματοποιήθηκαν μόνο μέσα στήν περιοχή τού φανταστικού

ΑΙσθητικού Τρόπου.

Κατά τόν Μεσαίωνα ή Έδραιο-χριστιανική κληρονομιά

άφομοίωσε τήν εΙδωλολατρική κουλτούρα καί έδωσε τή με

σαιωνική θρησκευτική τέχνη, τή μεταφυσική τού Θωμά τού
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Άκινάτη καΙ τή Σχολαστική. Καί μόλο πού τήν (δια έποχή

ή 6.ρα6ική επιστήμη. άποφυάδα της έλληνικής άλεξανδρι

νης περιόδου (άπό τόν 30 αίώνα Π.Χ μέχρι τόν 70 αίώνα

μ.Χ), συγκέντρωσε σημαvτικές πληροφορίες σέ τομείς δπως

ή γεωγοαφϊα, ή άστρονομία, ή φυσιολογϊα, τά μαθηματικά

- μιά ταξινόμηση πολύ χρήσιμη Υιό τή μεταγενέστερη έμ

πειριοκρατ(α - κανένας διάλογος σχεδόν δέν ύπηρχε άνά

μεσα στούς δυό αύτούς πολιτισμούς. Ή δυτική επιστήμη, μέ

τήν άλχημεία της, τήν άσΤ{50λΟΥία της, τούς «χυμούς» τής

μεσαιωνικής Ιατρικής, βρισκόταν άκόμα σ' hta « ψευδοεπι

στημονιεό » στάδιο fι, σύμφωνα μέ τόν δικό μας όρισμ6,

δρούσε άκ6μα μέ τόν ΑΙσθητικό Τρόπο. Ό αΙσθητικός πο

λιτισμό; τού Μεσαίωνα, κράμα τής κλασικής καΙ τής χρι

στιανικής κληρονομιάς, κορυφώθηκε aτόν Ουμανισμό τής

Άναγέννησης.

Μέχρι τήν 'Αναγέννηση λοιπόν δ πολιτισμός διαμορφώ

θηεε μέ τόν Αίοθητιεό Τρόπο, γιατί, πρΙν άπό τήν περιοδο

αύτή, ή τεχνολογία"-ηταν πολύ πρωτόγονη καί τό σύνολο

τών επιστημονικών γνώσεων παρουσίαζε μεγάλες έλλεΙψεις.

'Από τήν άποψη τή; διαλεκτικής τού σέξ, αύτό τό μακρό

χρονο στάδιο τής Ιστορίας τής κουλτούρας άντιοτοιχεί στό

μητριαρχικό στάδιο τού πολιτισμού. Ή « θηλυκή'Αρχή» 
σκοτεινή, μυστηριώδης, άνεξέλεγκτη - εασαευε, άνυψω

μένη άπό τόν Ιδιο τόν {Ζντρα, πού άκόμα hιιωθε δioς μπρο

στά στήν άνεξιχνΙαστη Φύση. ΟΙ καλλιεργημένοι δ.ντρες

ήταν τότε οΙ άρχιερείς πού τής άπέδιδαν τιμές: μέχρι τήν

'Αναγέννηση καΙ στή διάρκειά της όλοι οί καλλιεργημένοι

δ.ντρες άσκούσαν ~μπρακτα τόν Ιδανικό ΑΙσθητικό Τρόπο,

άπό μιά άποψη λοιπόν ήταν καλλιτέχνες. Ή 'Αναγέννηση,

τό κορύφωμα αύτό τού πολιτιστικού ουμανισμού, στάθηκε

δ Χρυσός ΑΙώνας τού ΑΙσθητικού (θηλυκού) Τρόπου.

Στάθηκε δμως έπίση; καΙ ή άρχή τού τέλους του. Τόν 160
αιώνα ή κουλτούρα περνούσε άπό μιάν lιλλαγή τόσο 6αθειά

000 ηταν άπό τήν δ.ποψη τής διαλεκτικής τού σέξ καΙ ή

μετάβαση άπό τή μητριαρχΙα στήν πατριαρχία καΙ πού

αντιστοιχούσε στήν παρακμή τής φεουδαρχΙας από τή σκο

πιά της διαλεκτικής τών τάξεων. "Ηταν ή πρώτη φορά πού
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'fι αΙσθητική συγχωνευόταν μέ τήν τεχνολογία, γιά νά δη

μιουργήσουν τή σύγχρονη (πειραματική) έπιστήρη.

Στή διάρκε~α τής Άναγέννησης 'fι άριστοτελική Σχολα

στική παρέμεινε Ισχυρή, C'tvκαΙ C'tρx~oav νά εμφανίζονται οί

πρώτες ρωγμές στά τείχη της. Άλλά ή συγχώνευση των δυό

τρόπων δέν άποπερατώθηκε παρά μόνο δταν δ Francis Ba
con ποότεινε νά χρησιμοποιηθεί ή επιστήμη «γιά τήν

παραπέρα διερεύνηση των δρίων τής δύναμης καί του με

γαλείου του άνθρώπου ». Ό Bacon καΙ ό Locke μεταμόρ

φωσαν τή φιλοσοφία, την προσπάθεια αυτή γιά τήν κατα

νόηση τής ζωής' εκεί πού ηταν άφηρημένη θεωρία, ξεκομ

μένη άπό τόν πραγματικό κόσμο (μεταφυσική, ήθική, θεο

λογία, αισθητική, λογική), έγινε, χάρη σ' αϋτούτ, ή άναζή

τηση τών πραγματικών νόμων τής φύση; μέ τό πείραμα καί

τήν άπόδειξη (πειραματική επιστήμη).

Στήν πειραματική μέθοδο πού πρότεινε δ Bacon, 'fι διαί

σθηση καΙ 'fι φανταοία πρέπει νά χρησLμοποιoiινται μόνο

στό πρώτο στάδιο τή; Έρευνας. Δοκιμαστικές ύποθέσεις θά

διατυπώνονται μέ τήν επαγωγική μέθοδο καί μέ άφετηρία

τά γεγονότα- ϋοτεοα θά έξάγονται τά συμπεράσματα μέ τή

μέθοδο τής Λογικής, καί θά δοκιμάζονται γιά νά διαπιστω

θεί άν ~oυν συνοχή μεταξύ τους καΙ δ.ν ουμφωνοϋν μέ τά

άφετηριακά γεγονότα καΙ τά πορίσματα τών είδικών πει

ραμάτων. "Η ϋπόθεση θά γίνεται άποδεκτή θεωρία μόνον

άφοϋ περάσει άπ' δλες τίς δοκψασΙες, καΙ θά παραμένει 
τουλάχιστον ώοότου άποδειχτεί έσφαλμένη - μιά θεωρία

Ικανη νά προβλέψει τά φαινόμενα μέ ύψηλό βαθμό πιθανό

τητας.

Ή έμπειρική άποψη ύποστήριζε δτι μέ τήν τέτοια κατα

γραφή καί τήν ταξινό~ηση δλων τών δυνατών παρατηρή

σεων καί πειραμάτων, "~ Φυσική τάξη θ' άναδυόταν κάποτε
αυτόματα. ~Αν καί άρχικά τό έρώτημα «γιατί» διατυπωνό

ταν εξΙσου συχνά 000 καί τό ερώτημα « πώς », άπό τή στι

γμή πού C'tρχισαν νά συσσωρεύονται οι πληροφορίες, καθώς

ή κάθε άνακάλυψη προσθέτονταν στίς προηγούμενες γιά τη

συμπλήρωση του συναομολογητιεοϋ παιχνιδιού, ή άφηρη

μένη θεωρητιπή ωιέηη, ή ένόραση καΙ ή φαντασία lχαναν
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τήν άξία τους. ΚαΙ δταν αντc ες του άναστήματος του Κέ

πλερ, τοϋ Γαλιλαίου καί του Νεύτωνα - στοχαστών πού

ανήκαν ακόμα στήν εμπνευσμένη άπό τήν «αΙσθητική»

επιστημονική παράδοση - εδαλαν τά πρώτα θεμέλια, έκα

τοντάδες lιλλoι άνώνυμοι τεχνικοί μπόρεσαν νά καταπιά

στοϋν μέ τή συμπλήρωση τών κενών, δδηγώντας, στήν

εποχή μας, ατό γλυκσχ.άραμα ένός χρυσου αίώνα τής έπι

στήμης - πού θά εΙναι γιά τόν Τεχνολογικό Τρόπο δ, τι

ύπηρξε ή 'Αναγέννηση γιά τόν ΑΙσθητικό Τρόπο.

2. ΟΙ ΔΥΟ ΚΟΥΛΤΟΥΡΕΣ ΣΗΜΕΡΑ

Σήμερα, είμαστε μάρτυρες l:Ύός μείζονος Ciλματoς της

έπιστήμη ; Ή νι-α η νοαή, 1)σχετικότητα καί οι άστροφυσι

κές θεωρίες τή; σύγχρονης επιστήμη; εΙχαν ήδη άναπαλυ

φθεί στήν πρώτη πενηνταετία του αιώνα μας. Τώρα, aτή

δεύτερη πενηνταετϊα, μέ τή δοήθεια του ήλεκτρονικού μι

κροσκοπίου καΙ άλλων νέων όργάνων, φτάνουμε σέ άνά

λογα επιτεύγματα aτή διολογϊα, στή διοχημεία καί σ' όλες

τΙς επιστημες της ζωής. Κάθε χρόνο γίνονται σημαντικές

ανακαλύψεις από μικρές σκόρπιες όμάδες ερευνητών σ'

όλόκληρο τό έδαφο.; τών ΗΠΑ καθώς καί στόν ύπόλοιπο

κόσμο: ή ανακάλυψη τού DNA aτή γενετική καί τό έργο τών

Urey καί Miller στά πρώτα χρόνια τής δεκαετίας του 1950
σχετικά μέ τήν καταγωγή τής ζωής. Ό πλήρης έλεγχος τής

διαδικασίας τής άναπαραγωγή; φαίνεται πιά καθαρά στόν

όρίζοντα, καί σημαντικές πρόοδες σημειώθηκαν στήν κατα

νόηση της δασικής διαδικασίας τής ζωης καΙ του θανάτου.

Ή φύση της άνάπτυξης καί τού γήρατος, τού ϋπνου καί της

χειμερίας νάρκης, ή χημική λειτουργία τοϋ έγκεφάλου καί ή

άνάπτυξη της συνείδησης καΙ τής μνήμης άρχίζουν νά γί

νονται κατανοητές σ' δλη τους τήν έκταση. Ή επιτάχυνση

αυτή υπόσχεται νά συνεχιστεί γιά έναν Ισωτ; άκόμα αιώνα,

000 θά χρειαστεί γιά νά φτάσουμε στον τελικό σκοπό τής

εμπειριοκρατίας, τήν δλοκληρωτική κατανόηση των φυοι

κών νόμων.
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'Η εαταπληετιεή αύτή συσσώρευση συγκεκριμένων γνώ

σεων μέσα σέ λίγους μόνο αΙώνες είναι άπόρρo~α της στρο

φης της φιλοσοφίας άπό τόν ΑΙσθητικό στόν Τεχνολογικό

Τρόπο. Όσυνδυασμός της « καθαρης » έπιστήμητ, η)ς έπι

στήμης τού Αίοθητικοϋ Τρόπου, μέ τήν καθαρή τεχνολογία

προκάλεσε μεγαλύτερες προόδους πρός τόν τελικό σκοπό

της τεχνολογίας - τή μετατροπή τού διανοητού σέ πραγμα

τικότητα - άπ' ασες έγιναν στή διάρκεια χιλιάδων χρόνων

της προηγούμενης ίστορίας.

'Η εμπειριοκρατία, ή ίδια, δέν είναι παρά μόνο τό μέσο,

μιά γοργότερη καί πιό άποτελεσματική τεχνική γιά τήν επί

τευξη του τελικού σκοπού της κουλτούρας: τήν οΙκοδόμηση

τού ίδεώδοικ μέσα στόν πραγματικό κόσμο. Μιά από τίς

δασικές αρχές του είναι δτι, προτού γίνει δεκτή δποιαδή

ποτε ωτοφασιοτιεή σύγκριση, ανάλυση ii αποκάλυψη, πρέ

πει νά συγκεντρωθεί δρισμένη ποσότητα "ύλικου καί νά τα

ξινομηθεί σέ κατηγορίες. 'Από τούτη τήν άποψη, οί αίώνο;

της πειραματική; έπιοτήμη; δέν ήταν παρά τό χτίσιμο των

θεμελίων γιά τΙς άλματικές προόδους της έποχης μας καί

του μέλλοντος. Ή συγκέντρωση πληροφοριών καΙ ή κατα

νόηση τών νόμων καί τών μηχανικών διεργασιών της φύσης

(<<καθαρή, δασική 'έρευνα») άποτελεϊ απλό μέσο γιά έναν

ευρύτερο σκοπό: τήν πλήρη κατανόηση της φύσης, πού θά

επιτρέψει, τελικά, τήν "ύπέρσασή της.

Σ' αύτή τήν ανασκόπηση της εξέλιξης καί των σκοπών

της πολιτιστικης ίστορίας άξίζει νά ξαναθυμίσουμε τόν τε

λικό σκοπό τού Ένγκελς, πού τόν άναφέραμε προηγούμενα,

δταν κάναμε λόγο γιά τήν πολιτική επανάσταση :

'Ολόκληρη ή σφοιρα των θιοτικων συνθηκών που περι6άλλει τόν

άνθρωπο, καΙ τόν κυθέρνησε μέχρι σήμερα, τώρα μπαΙνει κάτω

από την κυριαρχία καί τον ~λεyχo τού άνθρώπου, πού γιά πρώτη

φορά γίνεται ό πραγματικός συνειδητός'Αφέντης τού κόσμου.

Ή πειραματική επιστήμη είναι γιά τόν πολιτισμό δ,τι

ήταν ή στροφή πρός τήν πατριαρχία γιά τή διαλεκτική τού

σέξ καΙ ή περίοδος της αστικής τάξης γιά τή μαρξιστική

διαλεκτική - ένα τελευταίο στάδιο πρΙν άπό τήν έπανά-
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σταση. 'Επιπλέον οί τρείς αύτές διαλεκτικές συνδέονται"

μιά μέ τήν άλλη, τόσο κάθετα δοο καί δριζόντια :Ή πειρα

ματική επιστήμη, πού είναιγέννημα καΙ θρέμμα τού άστι

κοϋ συστήματος (ή αστική περίοδος αποτελεί κι αύτή ένα

στάδιο τή; πατριαρχικής περιόδου), ακολουθεί τόν οϋμανι

σμό της άριοτοκρατίας (τής «θηλυκής αρχής», τής μη

τριαρχίας) καΙ, άναπτϋσσοντα; τή μέθοδό της γιά νά συγ

κεντρώσει πραγματικές γνώσεις (άνάπτυξη της σύΎΧρονης

διομηχανίω; Υιά τή συσσώρευση κεφαλαίου), τελικά άχρη

στεύει τόν έαυτό της. Τό σύνολο των επιστημονικών άνακα

λύψεων (οί νέοι τρόποι παραγωγής) πρέπει τελικά νά ξεπε

ράσουν τόν εμπειρικό (καπιταλιστικό) τρόπο χρήσης τους.

ΚαΙ άκριβώς όπως οί εσωτερικές άντκράσευ; τού καπιτα

λισμού γίνονται όλο καί πιό έμφανείς, έτσι θά γίνει καί μέ

τίς έσωτερικές άντιφάσεις της πειραματικης επιστήμη; 
λ.χ., στήν ανάπτυξη τής καθαρής γνώση; ώς τό σημείο πού

αύτή αποκτά δική της, αύτόνομη ζωή (ή ατομική δόμθα).

"Όσον καιρό ό άνθρωπος άσχολείται ακόμα μέ τά μέσα 
τήν καταγραφή τών φυσικών διαδικασιών, τή συγκέντρωση

« καθαρής » γνώση; - πού θά τόν όδηγήσουν στόν τελικό

του σκοπό, τήν κυριαρχία του πάνω ατή φύοη, ή γνώση

του, δντω; ατελής, θά εΙναι καΙ έπικΙνδυνη. Τόσο έπικίνδυ·

νη, ώστε μερικοί έπιστήμονες ν' αναρωτιούνται αν θά πρέ

πει νά τεθεί τέρμα σέ όρισμένες ερευνες. "Ομωτ ή λύση αύτή

εΙναι απελπιστικά ακατάλληλη. Ή μηχανή τή; έμπειριο

κρατίας Εχει τή δική της κίνηση καΙ στϋ; περιπτώσεις αύτές

είναι έντελώς ανεξέλεγκτη. Ποιός θά μπορούσε πράγματι ν'

άποφαοίσει τί πρέπει νά άναπαλυφθεί καί τί όχι ; Κάτι τέ

τοιο θά ήταν, εξ δρισμού, αντίθετο πρός όλόκληρη τήν πει

ραματική διαδικασία πού έθεσε σέ κίνηση ό Bacon. Πολλές

από τίς σπουδαιότερες ανακαλύψεις ύπήρξαν ούσιαστικά

τυχαία συμβάντα τού έργαστηρίου καί οί έπιστήμονες πού

τά προκάλεσαν άθελά τους μόλις μπορούσαν νά διακρίνουν

δλες τίς κοινωνικές τους έπιπτώσειο Λ.χ.,πρίν λίγα μόλις

χρόνια, ό καθηγητή; F.C.Steward τού Πανεπιστημίου Cor
nel1 άναπάλυψε ένα φαινόμενο πού τό όνόμασε «κλώνω-
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ση » (ΚLONING)* : τοποθετώντω; h'α μόνο κύτταρο καρό

του μέσα σέ μιά περιστρεφόμενη θρεπηκή ουσία μπόρεσε

νά παρασκευάσει όλόκληρη σειρά άπό πανόμοια κύτταρα

καρότου, άπό τά όποια τελικά δημιούργησε ξανά τό ίδιο

καρότο. Ή κατανόηση παρόμοιων μεθόδων άναπαραγωγής

γιά περισσότερο ανεπτυγμένα ζωικά κύτταρα, άν «διέρ"

ρεε » - δπως συνέβη μέ τά φάρμακα πού « διευρύνουν τό

πεδίο τής συνεϊδηοητ » - θά μπορούσε νά εχει τρομακτικές

συνέπειες. Φανταστείτε τί θά γινόταν δν έφαρμοζόταν ή

παρθενογένεση στήν άνθρώπινη γονιμότητα, δπως έφαρμό

ζεται στή μελίγγρα.

Νά μιά δλλη εσωτερική άντίφαση τής πειραμαηκης έπι

στήμης: ή μηχανιστική, ντετερμινιστική, «δψυχη» κο

σμοαντίληψη, αποτέλεσμα τών μέσων πού χρησιμοποιεί ή

έμπειριοκρατία, καί δχι συναφής μέ τόν τελικό του σκοπό

(πού είναι στήν ουσία του εύγενικός άλλά συχνά τόν ξεχνά

με) : ή ύλοποίηση τού Ιδανικού στήν πραγματικότητα.

Τό τίμημα σέ άνθρωπιά εlναι ιδιαίτερα ύψηλό γιά τόν

ίδιο τόν έπιστήμονα, πού γίνεται μόλις κάτι παραπάνω άπό

εναν τεχνικό τού πολιτισμού. Γιατί - κι έδώ εΙναι ή ειρω

νεία - γιά νά συγκεντρωθούν σωστά οΙ γνώσεις πού έπο

κτήθηκαν σχετικά μέ τό σύμπαν, χρειάζεται μιά νοοτροπία

διαμετρικά άντίθετη πρός καθετί τό συνολικό καί τό όλο

κληρωμένο. "Αν καί μέ τήν πάροδο τού χρόνου οί προσπά

θειες τού μεμονωμένου έπιστήμονα μπορούν νά όδηγήσουν

στήν κυριαρχία πάνω στό περιβάλλον πρός όφελος τή; αν

θρωπότητας, προσωρινά ή πειραματική μέθοδος άπαιτεί

άπά έκείνους πού τήν έφαρμόζουν νά γίνουν « αντικειμενι

κοί », μηχανικιστές, ύπερβολικά ακρι60λόγοι. Ή γνωστή

είκόνα τού δόκτορα Τζέκυλ μέ τήν άσπρη μπλούζα, πού δέν

αισθάνεται τϊποτα γιά τά πρόσωπα μέ τά όποία πειραματί

ζεται, λές καί είναι άπλά Ινδικά χοιρίδια, δέν είναι όλότελα

πλαστή. Δέν ύπάρχει θέση γιά τά αισθήματα στό έργο τού

επιστήμονα : εΙναι ύποχρεωμένος νά τά καταπνίξει η νά τά

άναγάγει σέ έπαγγελματικά ατυχήματα. Τό πολύ πολύ νά

μπορέσει νά λύσει τό πρόβλημα αϋτό διαχωρίζοντας τά αί-

• 'Από τήν &ρχαΙα fλληνική λέSιΊ κλώΥ, χλωνάρι (Σημ. Μετ.)
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σθήματά του σέ στεγανά διαμερίσματα. Γι' αυτό ό έπιστή

μονας, αν καί εΙναι συχνά πολύ εξοικειωμένος θεωρητικά

μέ τίς καλές τέχνες - φαινόμενο συχνότερο από τό αντί

στροφό του, τήν εξοικείωση του καλλιτέχνη μέ τήν επιστήμη

- κατά κανόνα δέν βρίσκεται σέ έπαφή μέ τίς άμεσες συγ

κινήσεις καί τίς αίσθήσευ; του η, στήν καλύτερη περίπτωση,

είναι συναισθηματικά διχασμένος. Ή « ιδιωτική» του ζωή

δέν 6ρίσκεται πιά σέ έπαφή μέ τή « δημόσια» ζωή του. Και

καθώς ή προσωπικότητά του δέν είναι έντελώτ; δλοκληρωμέ

νη, μπορεί νά συμπεριφερθεί κατά τρόπο εκπληκτικά συμ

οστικό «<'Αγαπητή μου, υρηκα σήμερα στό εργαστήριο τόν

τρόπο νά χρησιμοποιήσω τό « κλόουνινγκ » στά ανθρώπινα

πλάσματα. Τώρα μπορούμε νά πάμε Υιό σκί στό V Ασπεν »).
Δέν νιώθει καμιάν άντίφαση στό γεγονός δτι ζεί συμ6ατικά

- ακόμα κι δταν πηγαίνει στήν έκκλησία - γιατί ποτέ δέν

ενσωμάτωσε τό καταπληκτικό ύλικό τή; σύγχρονης έπιοτή

μης στήν καθημερινή του ζωή. Συχνά, μόνο σάν μάθει δτι

γίνεται κακή ΧQήση τή; άναπάλυψή; του, αποκαθιστά στό

μυαλό του τή σχέση αύτή πού από καιρό εχει ξεχάσει.

Ό κατάλογος τών επιστημονικών διαστροφών είναι γνω

στός: αναπαράγει εξογκωμένα τόν γενικό κατάλογο των

" αντρικών» διαστοοφών. Θά έπρεπε νά τό περιμένουμε.

~Αν δ T~νoλoγικός Τρόπος είναι απόρροια τής « άοσενι

κης 'Αρχης »νείναι φυσιπό εκείνοι πού τόν εφαρμόζουν νά

ώθήσουν τά Ελαττώματα τής αντρικης προσωπικότητας ως

τά έσχατα δρια. ~Aς άφήσουμε δμως μιά στιγμή τήν επι

στήμη, καθώς πλησιάζει στήν εξαφάνισή της μέσα στήν

ύστατη πολιτιστική επανάσταση, γιά νά δούμε τί συνέθη

στό μεταξύ στήν ίδια τήν αισθητική κουλτούρα.

Καθώς ή φιλοσοφία, μέ στήν ευρύτατη κλασική της εν

νοια - πού περιλαμ6άνει καΙ τήν «καθαρή» επιστήμη 
εγκαταλείπει τόν ρόλο της, ή αισθητική καλλιέργεια γίνεται

Όλο καί πιό στενή καί ανεξέλικτη, περιορισμένη μόνο στίς

καλές τέχνες καί τίς άνθοωπιστικέ; σπουδές μέ τή ραφινα

ρισμένη έννοια πού τούς δίνουμε σήμερα. Ή τέχνη (από δω

καί πέρα θά χρησιμοποιούμε τόν δρο αυτό γιά τίς « έλεύθε

ρες τέχνες », εΙδικότερα τίς είκαστικές καί τή λογοτεχνία)
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πάντα στάθηκε, εξ δρισμού, ή αναζήτηση ένός ιδανικού, ή

απομάκρυνση από τόν πραγματικό κόσμο. Στήν πρωταρ

χική δμως περίοδο, στάθηκε ύπηρέτρια τής θρησκείας,

προσπαθώντας νά δώσει εκφραση στό 6μαδικό δνειρο, νά

άντιεειμενιεοποιήοει «ιiλλoυς» κόσμους τής δμαδικης

φαντασίας - παράδειγμα ή τέχνη τών τάφων τής Αιγύπτου

- γιά νά εξηγήσει καί νά δικαιολογήσει τούτον εδώ τόν κό

σμο. "Βτσι, ακόμα κι &ν ξεμάκραινε από τόν πραγματικό

κόσμο, ασκούσε μιά σημαντική κοινωνική λειτουργία: Ικα

νοποιούσε τεχνητά τίς κοινωνικές επιθυμίες πού δέν μπο

ρούσαν ακόμα νά ϋλοποιηθοϋν στήν πράξη. ~Αν καί τήν

προστάτευαν καί τήν iιπoστήριζαν μόνον οι αριστοκράτες,

ή πολιτισμένη «ελίτ », ποτέ της δέν αποσπάστηκε τόσο

πολύ από τή ζωή, δσο άργότερα, γιατί ή κοινωνία των επο

χών εκείνων ούσιαστικά ήταν συνώνυμη μέ τήν &ρχουσα

τάξη, είτε τό Ιερατείο ήταν αύτή, είτε ή μοναρχία, είτε ή

άριστοκρατία. Ή « κοινωνία » αύτή ποτέ δέν θεώρησε τΙς

λαϊκές μάζες σάν νόμιμο τμήμα της άνθοωπότητατ . ήταν
δούλοι, τίποτε παραπάνω από ανθρώπινα ζώα, κηφηνες fι

δουλοπάροικοι, πού δίχως τήν εργασία τους ή όλιγάριθμη

πολιτισμένη « Ελίτ» δέν θά μπορούσε νά διατηρηθεί.

Ή βαθμιαία εκτόπιση της αριστοκρατίας από τή νέα με

σαία τάξη, τήν αστική, σήμαινε τή διάβρωση τής αίσθητιπή;

κουλτούρας. Είδαμε δτι ό καπιταλισμός έωνε πιό έντονα

τά χειρότερα χαρακτηριστικά τής πατριαρχίας, πώς λχ.

αναδύθηκε ό οίπογενααεό; πυρήνας άπό τό πλατύ, χαλαρό

σπιτικό τοϋ παρελθόντος, γιά νά ένισχύσει τό σεξουαλικό

ταξικό σύστημα πού δλο καί αδυνάτιζε, καταπιέζοντας τίς

γυναίκες καί τά παιδιά πιό άμεσα απ' όσο ποτέ στό παρελ

θόν. Ό πολιτιστικός τρόπος πού εϋνοοϋσε αύτή ή νέα, δα

ρειά πατριαρχική αστική τάξη ήταν ό «άντρικός » Τεχνο

λογικός Τρόπος - αντικειμενικός, ρεαλιστικός, θετικός, γε

μάτος « κοινό νοϋ » - καί όχι ό έεθηλυσρένοτ, έξώκοσμος,

ρομαντικο-ίδεαλιστικός Αίσθητιεό; Τρόπος. Ή αστική

τάξη, καθώς άναζητοϋσε τό Ιδανικό μέσα στήν πραγματικό

τητα, άνέπτυξε σύντομα τήν πειραματική επιστήμη πού

περιγράψαμε. Στόν βαθμό πού διατηρούσε άκόμα κάποιο
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ένδιαφέρον Υιό τήν αισθητική κουλτούρα. στρεφόταν πρός

τή « ρεαλιστική» τέχνη, πού τήν άντιπαοάθετε στήν « Ιδεα

λιστική » τέχνη της κλασικής άρχαιότητας, fι στήν άφηρη

μένη θρησκευτική τέχνη των πρωτόγονων 'ίΊ μεσαιωνικών

χρόνων. [ιό ένα διάστημα ευνόησε τή λογοτεχνία πού περι

έγραφε τήν πραγματικότητα - τό καλύτερο παράδειγμά της

είναι τό μυθιστόρημα τού 19ου αιώνα - καί τή διακοσμη

τική ζωγραφική πού άσχολιόταν μέ νεκρές φύσεις, πορ

τραίτα, οΙκογενειακές σκηνές, έσωτεοιεά. Ίδρύθηκαν δη

μόσια μουσεία καί βιβλιοθήκες κοντά ατά παλιά σαλόνια

καΙ τΙς Ιδιωτικές πινακοθήκες. 'Αλλά μετά τήν κατοχύρωση

τής θέσης της σάν σίγουρης καΙ μάλιστα Ιθύνουσας τάξης, ή

άοτική τάξη δέν ένιωθε πιά τήν άνάγκη νά μιμείται τήν

άριστοκρατική κουλτούρα. ΚαΙ κάτι σπουδαιότερο, μέ τή

γοργή ι'ινάπτυξη τής καινούργιας έπιστήμης καί τεχνολο

γίας της, "ι λ(γη πρακτική άξία πού άπέδιδε στήν τέχνη εξ

αφανίστηπε, Πάρτε γιά παράδειγμα τήν έπιστημονική εξ

έλιξη τής φωτογραφικής μηχανής; Ή άστιεή τάξη σύντομα

έπαψε νά χρειάζεται τούς προσωπογράφους· ή φωτογρα

φική μηχανή μπορούσε νά κάνει καλύτερα τά λίγα πρά~

γματα πού οι ζωγράφοι καί οι μυθιστοριογράφοι ήταν σέ

θέση νά κάνουν γιά τούς άστούς.

Ή « σύγχρονη» τέχνη ήταν μιά άπεγνωσμένη άντίδραση

σ' αύτές τίς προσ60λές (<<νά καταπλήξουμε τόν άστό »)
αλλά πού τελικά έκμηδένιζεή ίδια τόν σκοπό της: ή κοινω

νική της λειτουργία χανόταν, 6 κοινωνικός όμφάλισς λώρος

της άποεοδόταν, οΙ παλιές πηγές προστασίας στέρευαν. Ή

σύγχρονη καλλιτεχνική παράδοση, πού συνδέεται δασικά

μέ τόν Σεζάν καί τόν Πικάσσο καΙ περιλαμβάνει δλες τίς

μείζονες σχολές τοϋ 200ϋ αιώνα - κυβισμό, κονστρουκτιβι

σμό, φουτουρισμό, εξπρεσιονισμό, σουρρεαλισμό, άφηρη

μένο έξπρεσιονισμό, κ.λπ. - δέν άποτελεί τόσο γνήσια ~

φραση τού σύγχρονου κόσμου δσο μιάν αντίδραση στόν

ρεαλισμό τής Δστικής τάξης. Ό μεταϊμποεσιονισμότ παραι

τήθηκε σκόπιμα άπ' δλες τίς συμδατιπότητε; πού έπιδοκί

μαζαν τήν πραγματικότητα - στήν πραγματικότητα ή δια

δικασία αύτή δ.ρχισε μέ τόν Ιδιο τόν Ιμπρεσιονισμό, πού
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σύντριψε τήν αύταπάτη γιά τΙς μορφικές της άξίες, καταπί

νοντας τήν πραγματικότητα όλόκληρη καΙ κατόπιν ξεπερ

νώντας την μέ τη μορφή τή; τέχνης - γιά νά καταλήξει τελι

κά σέ μιά « τέχνη γιά τήν τέχνη »τόοο καθαρή, σέ μιά τόσο

πλήρη αρνηση τής πραγματικότητας, ώστε νά τήν άποστε

ρήσει τελικά από κάθε νόημα, νά τήν κάνει στείρα, άκόμα

καί παράλογη. (ΟΙ ταξιτζήδες, πού εΙναι ύποκριτές, μπο

ρούν νά ξεχωρίσουν τήν προσποίηση δταν τή συναντούν).

'Ο θελημένος βιασμός, ή παραμόρφωση, τό κομμάτιασμα

τής εΙκόνας πού άποκαλεί:ται « μοντέρνα» τέχνη δέν ήταν

παρά μιά πενηντάχρονη εΙδωλοκλαστική προσπάθεια - πού

τελικά δδήγησε στό σημερινό πολιτιστικό άδιέξοδο.

Στόν 206 αιώνα, ή τέχνη, άφού τό αΙμα πού τη ζωογο

νούσε στράγγισε καί ή κοινωνική τη; λειτουργία έκμηδενι

στηκε όλότελα, έγκαταλείφθηκε στίς άπομένουσες εύπορες

τάξεις, αύτούς τούς νεόπλουτους πού Ιδιαίτερα στήν 'Αμε

ρική, ή όποία άκόμα θποφέοει &.πό fνα σύμπλεγμα πολιτι

στικής κατωτερότητας - νιώθουν την άνάγκη νά ωτοδεϊ

ξουν δτι είναι « φτασμένοι » δείχνοντας ένδιαφέρον γιά τήν

κουλτούρα. Τό ξεμovάχ~ασμα τών διανοουμένων οτά πανε

πιστήμια, στούς φιλντισένιους αύτούς πύργους, όπου, δ-ν

έξαιρέσουμε τήν περιοχή τή; έπιστήμης, ή έπίδρασή τους

πάνω στόν έξω κόσμο εΙναι έλάχιστη, 000 λαμπροί κ~ αν

εΙναι (καί δέν εΙναι, γιατί τούς λείπε~ ή έπιεοινωνϊα μέ τό

κοινό)· τά σκοτεινά - συχνά κυρ~oλεκ.τικά άκατανόητα κο

ρακίστικα τών κοινωνικών επιστημών- οί τριμηνιαίες έπι

θεωρήσεις πού έκδίδoυv οί λογοτεχνικές κλίκες μέ τήν έσω

τερική τους ποίηση· οί κομψές γκαλερί καί τά μουσεία τή;

57ης 'Οδού (δέν εΙναι τυχαίο τό γεγονός δτι βρίσκονται έγ

κατεστημένα πλάι στοϋ Saks τής Πέμπτης Λεωφόρου καί

στό Bonwit Teller*, πού είναι κατάμεστα κυρίως άπό

άτομα πού κυνηγούν τίς πλούσιες χήρες- καί τελευταίο 
όχι δμως λιγότερο σημαντικό - οί γύπες τής κριτικής πού

εϋδοειμοθν πάνω στά λείψανα έπεϊνου πού ~ταν κάποτε

• Τά πεe(φημα καί πολυτελή μεγάλα καταστήματα τής Νέας 'Υόρκης.

(Σημ. ΜΕτ.).
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μιά μεγάλη καΙ ζωντανή κουλτούρα: δλα τούτα έπιδεθαιώ

νουν τόν θάνατο τού αίσθητιεοϋ ουμανισμού.

Στή διάρκεια των αΙώνων πού ή 'Επιστήμη ανέβαινε σέ

καινούργια ύψη, ή Τέχνη παρήκμαζε. Ή αναγκαστική έν

δογαμια της τή μεταμόρφωσε σέ ενα μυστικό κώδικα. "Ον

τας έξ όοισμοϋ φυγή από τήν πραγματικότητα, στράφηκε

τώρα aτόν εαυτό της σέ τέτοιο δαθμό ώστε νά κατατρώγει

τά 'ίδια της τά σπλάχνα. Κατάντησε &.ρρωστη - γεμάτη άπό

νευρωτικό οίκτο γιά τόν έαυτό της, αμήχανη, μέ τήν προσ

οχή της συγκεντρωμένη στό παρελθόν (αντίθετα από τόν

τεχνολογικό πολιτισμό πού είναι προσανατολισμένος πρός

τό μέλλον) καί κατά συνέπεια άπολιθωμένη σέ συμβατικό

τητες καΙ άεαδημαϊσμούτ - πού τελευταίος τους είναι ή

« πρωτοπορία» - lιναστενάζoντας στήν ανάμνηση περα

σμένων Λαμπρών Παλιών Ήμερών, "Όταν Ή "Ομοοφιά

~Ανθιζε· έγινε απαισιόδοξη καί μηδενιστική, δλο καί πιό

έχθρική στήν κοινωνία γενικά, καί στούς «φιλισταίοικ »,

Κι δταν ή αύθάδικη νεαρή 'Επιστήμη δοκίμασε νά έρωτο

τροπήσει μέ τήν Τέχνη καί νά τήν εατεδάοει από τόν φιλ

ντισένιο πύργο της - πού δέν ηταν πιά παρά μιά σοφιτα 
μέ ψεύτικες ύπσσχέσεις έραστTj πού φλερτάρει (<<Μπορείς
νά κατέδεις τώρα, φτιάχνουμε τόν κόσμο κάθε μέρα καί κα

λύτερο »),ή Τέχνη αρνήθηκε, μέ μεγαλύτερο από κάθε άλλη

φορά πείσμα, νά ~ει δοσοληψίες μαζ( της, καί πολύ λιγό

τερο νά δεχτεί τά φαρμακερά δώρα της. καί αποσύρθηκε

ακόμα πιό δαθιά στά όνειροπολήματά της - νεοκλασικι

σμό, ρομαντισμό, έξπρεσιονισμό, σουρρεαλισμό, ύπαρξι

σμό.

Ό καλλιτέχνης Τ'ι δ διανοούμενος έ6λεπε τόν εαυτό του

εϊτε σάν μέλος μιας αόρατης « έλιτ », Τ'ι σάν έναν εξόριστο.

καΙ τότε ανακατευόταν μέ δλους έκεΙνους πού θεωοοϋνταν

σάν τά κατακάθια τής κοινωνίας. Καί στΙς δυό περιπτώ

σεις, εΙτε τ6 ρόλο τού αριστοκράτη btαιζε, είτε τό ρόλο του

μποέμ, Όρισκόταν στό περιθώριο τίΊς εοινωνίατ. Ό καλλι

τέχνης εΙχε γίνει ένα φαινόμενο. Ή αύξανόμενηl.ιλλo

τρίωσή του από τόν γύρο του κόσμο - δ καινούργως κό

σμος πού ή επιστήμη εΙχε δημιουργήσει ηταν, ιδιαίτερα στά
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αρχικά του στάδια, κάτι τό απίστευτα φριχτό, καΙ άπλώς

δυνάμωνε τήν ανάγκη πού ένιωθε νά διαφύγει στόν Ιδεατό

κόσμο τής τέχνης - ή tλλειψη κοινού πού νά τόν καταλα

βαίνει όδήγησε στόν μυστικισμό τής «μεγαλοφυϊατ ».

"Οπωτ ό άσκητή; ~Aγιoς Συμεών στή στήλη του, ή Μεγάλο

φυια στό Πατάρι έπρεπε νά δημιουργήσει αριστουργήματα

μέσα στό κενό. "Ομωτ ή αρτηρία πού τόν fνωνε μέ τόν

εξωτερικό κόσμο είχε αποκοπεί. Τό εργο του, πού γινόταν

δλο καΙ πιό άδύνατο, συχνά τόν καταδίκαζε σέ πραγματική

τρέλα, 1\στήν αυτοκτονία.

Στριμωγμένος σέ μιά γωνιά καί μή Ι':χοντας πού αλλού νά

πάει, δ καλλιτέχνης ύποχρεώθηκε νά έρθει σέ συμβιβασμό

μέ τόν σύγχρονο κόσμο. Τό πράγμα δέν είναι εf!κολο γι' αυ

τόν. "Ομοιω; μέ έναν ανάπηρο πού έμεινε αποκλεισμένος

πάρα πολύ καιρό, δέν ξέρει πιά τίποτε γιά τόν κόσμο, οϋτε

γιά τήν πολιτική, ούτε γιά τήν επιστήμη, οϋτε ακόμα καί

πώς νά ζεί Τι ν' αγαπά. Μέχρι τώρα, άκόμα εαι τώρα, αν

καΙ δλο καί σπανιότερα, εατέφυγε στήν έξιδανίκευση - τή

διαστροφή αυτή της προσωπιεότητω; - ~ταν ό μόνος (αν

καί έμμεσοτ) τρόπος νά επιτύχει τήν άρτίωσή του. "Ομωτ ή

καλλιτεχνική διαδικασία έπέζησε (σχεδόν) καί δταν πιά

mαψε νά είναι ώφέλιμη. Καί τό τίμημά της είναι μεγάλο.

Οί πρώτες προσπάθειες γιά τήν αντιμετώπιση του σύγ

χρονου κόσμου, πήραν στρα6ό δρόμο: Τό Μπάουχάους '
περίφημο παράδειγμα - απέτυχε στόν αντικειμενικό του

στόχο, νά αντικαταστήσει εκείνο πού εΙχε καταντήσει τέχνη

τών σαλονιών, χωρίς καμιά σχέση μέ τή σημερινή πραγμα

τικότητα (μόνο μερικές έρευνες όπτικών ψευδαισθήσεων

καί μερικές καρέκλες οέ στύλ «σχέδιο» δείχνουν σήμερα

τόν τάφο του). Κατέληξε σ' ίΝα ύ6ρίδιο πού δέν εΙναι ούτε

τέχνη ούτε επιστήμη, καΙ άσφαλώτ οϋτε σύνθεση τών δύο.

ΟΙ απόπειρες αυτές απέτυχαν γιατί δέν κατανόησαν τήν

επιστήμη σάν αυτόνομη κατηγορία. Γι' αυτούς πού έβλεπαν

μέ τόν παλιό αισθητικό τρόπο, ή έπιστήμη ήταν άπλώς ένα

πλούσιο καινούργιο υλικό πού bτρεπε νά χωνευτεί δλό

κληρο μέσα ατό παραδοσιακό αίσθητιεό σύστημα. Είναι

σάν νά δλέπει κανείς έναν ηλεκτeονικό υπολογιστή άπλως
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οάν μιά <ί>ραία διατεταγμένη σειρά φώτων καΙ fΊχων, δίχως

γ' άντιλαμ6άνεται καθόλου τή λειτουργία του. Τό επιστη

μονικό πείραμα δέν εΙναι μόνο <Ορα1:0, μιά κομψή δομή, ένα

άκόμη κομμάτι ενός παιχνιδιού ύπομονής, κάτι πού μπορεί

νά χρησψοποιηθεί γιά έναν πίνακα « κολλάζ» - &λλωστε

καΙ οι Τδιοι οί έπιστήμονες θεωρούν τήν Επιστήμη, μέ τόν

τρόπο τους, σάν μιά άφαιοεση άποκομμένη ωτό τή ζωή 
αλλά έχει καΙ ~α έσωτερικό πραγματικό, δικό του νόημα,

δμοιο άλλά όχι τό [δια μέ τήν οε< παρουσία », τήν «αύτα

ξία » τής σύγχρονης ζωγραφικής. Πολλοί καλλιτέχνες ~κα

ναν τό λάθος νά προσπαθήσουν hot νά προσαρτήσουν τήν

επιστήμη, νά τήν ενσωματώσουν ατό καλλιτεχνικό πλαίσιο

τού ~ργoυ τους, άντΙ νά τή χρησιμοποιήσουν Υιό νά διευρύ

νουν τό πλαίσιο αυτό.

Ή σημερινή έπομένως αισθητική κουλτούρα είναι μήπως

δλότελα παγωμένη; "Οχι, σημειώθηκαν μερ~κές προοδευτι

κές έξελίξεις στή σύγχρονη τέχνη. 'Αναφέραμε πώς iι ρεαλι

στική παράδοση στή ζωγραφική πέθανε έξαιτΙας τής φωτο

γραφικής μηχανής. Στό διάβα τών αιώνων iι παράδοση εΙχε

φτάσει σ' ~α έπίπεδο ταχυδακτυλουργίας μέ τό πινέλο 
κοιτάξτε Ιναν Bougereau - πού ήταν [ση - αν δχι καί καλύ

τερη - μέ τή φωτογραφία στΙς άρχές της· αργότερα ασχο

λήθηκε μ' ένα άλλο μέσο γραφικής, τή χαρακτική. Ή άρχή

τής νέας τέχνης τής φωτογραφίας καΙ iι ρεαλιστική παρά

δοση τής ζωγραφικής συνυπήρξαν καί άνθισαν σέ καλλιτέ

χνες σάν τόν Ντεγκά, πού χρησιμοποιούσε aτή ζωγραφική

τή φωτογραφική μηχανή. "Ύστερα iι ρεαλ~στι1:tή τέχνη άλ

λαξε πορεία: είτε ~ινε παρακμιακή, άκαόημαϊκή, άποεομ

μένη άπ' δλες τΙς άγορές καί από κάθε νόημα, δπως τά γυ

μνά πού έπιζούν άεόμα στίς σχολές ζωγραφικής 11'σέ πινα

κοθηΚές δεύτερης σειράς, είτε θρυμματίστηκε στίς εξπρε

σιονιστικές 11ύπερρεαλ~στικές είκόνες, δημιουργώντας μιάν

εσωτερική 11φαντασιωτιεή πραγματικότητα. Στό μεταξύ

δμως ή νέα τέχνη τού φΙλμ πού βασιζόταν σέ μιά πραγμα

τική σύνθεση τού Αισθητικού καί τού Τεχνολογικού Τρό

που (όπως άλλωστε καί ή Έμπειριοκρατία), συνέχισε τή

ζωντανή ρεαλιστική παράδοση. Καί, δπως b(~ve μέ τή 00-
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ζευξη τών χωρισμένων Άρχών, τ/ς άρσενικής κα( τή; θυ

ληκιάς, ή πειραματική επιστήμη καρποφόρησε: τό ίδιο συ

νέδη καΙ μέ τή φωτογραφική ταινία. Σέ ωτϊθεοη δμως μέ

τά δλλα αίσθητικά μέσα τού παρελθόντος, τό φιλμ έκμηδέ

νισε τήν ίδια τή διάκριση ανάμεσα στό τεχνητό καi τό

πραγματικό, άνάμεσα στήν κουλτούρα καΙ τήν ίδια τή ζωή,

πάνω στήν όποία 6ασίζεται ό Αισθητικός Τρόπος.

~Αλλες σχετικές έξελiξεις είναι : ή άνακάλυψη τών τεχνη

τών ύλών, δπως είναι τά πλαστικά- ή προσπάθεια γιά τήν

ένσωμάτωση τή; τέχνης στήν έποχή τών πλαστικών (ρορ

art)· ή κατάργηση τή; διάκρισης άνάμεσα στΙς παραδοσια

κές κατηγορίες τών καλλιτεχνικών μέσων (mixed media) καί

τών διακρίσεων άνάμεσα στήν τέχνη καί στήν ίδια τήν

πραγματικότητα (happenings, environments). uOμoos μοϋ εΙ

ναι δύσκολο νά χαρακτηρΙσω άνεπιφύλακτα τίς έξελίξεις

αύτές « προοδευτικές» : τά εργα πού έδωσαν μέχρι σήμερα

είναι aτό μεγαλύτερο μέρος παιδαριώδη καi δίχως νόημα.

Ό καλλιτέχνης δέν ξέρει άκόμη ποιά είναι ή πραγματικότη

τα, καί πολύ λιγότερο πώς νά τήν άλλάξει. Χάρτινα κύπελα

άραδιασμένα στόν δρόμο, κομμάτια χαρτιών ριγμένα σ' ένα

άμάντρωτο οικόπεδο, οσοδήποτε βαρύγδουπες κι δν εΙναι

οί κριτικές πού τούς άφιερώνουν τά Καλλιτεχνικά Νέα (Art
News) είναι καθαρή σπατάλη χρόνου. ~Αν οί άδέξιες αύτές

προσπάθειες παρέχουν κάποια έλπιδα, αύτή συνίσταται

οτό δτι προμηνάνε τό τέλος των « καλών τεχνών »,

Ή συγχώνευση τού Αίσθητιεοϋ μέ τόν Τεχνολογικό Τρό

πο βαθμιαία θά πνίξει δλότελα τήν « καθαρή» υψηλή τέ

χνη. Ή πρώτη έξαφάνιση τών κατηγοριών, ή ξανασυγχώ

νευοη τέχνης καί (τεχνολογικής) πραγματικότητας δείχνουν

δτι βρισκόμαστε τώρα aτή μεταδατική προεπαναστατική

περίοδο, όπου τά τρία χωριστά πολιτιστικά ρεύματα, τε

χνολογία [« έφαρμοσμένη έπιaτήμη »), [« δασική έρευνα»

καί « καθαρή }}μοντέρνα τέχνη θά ενωθούν πάλι - δπω;

έξάλλου καΙ οί άκαμπτες σεξουαλικές κατηγορίες πού εα

θρεφτίζουν.

Ή σεξουαλική πόλωση τής κουλτούρας έξακολουθεί νά

προκαλεί μεγάλες άπώλειες. Ό « καθαρός» έπιστήμονας,
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λ.χ.δ πυρηνικός: φυσικός (καΙ πολύ περισσότερο δ «έφαρ

μοσμένος », λχ.ό μηχανικός), πάσχει από ύπερ60λική δόση

« αντρικού » στοιχείου καΙ γίνεται αύταρχικός, ουμδατιεότ,

κλειστό; στά συναισθήματα, τελείως ανίκανος σχεδόν νά

παταλάθει τή θέση τού εργου του μέσα οτά πλαίσια τής έπι

στημονιπή; - καΙ πολύ λιγότερο τής πολιτιστικής καί Τ11ς

κσινωνικης σκακιέρας. Ό καλλιτέχνης πάλι, μέσα σέ τούτη

τή σεξουαλική διαίρεση, ενσαρκώνει δλες τΙς ανισορροπίες

καΙ τά βάσανα της γυναικείας προσωπικότητας: δέν ~ει

σταθερότητα, δέ νιώθει άσφάλεια, είναι παρανοϊκός, ήττο

παθής, προκατειλημμένος. ΚαΙ ή απομόνωση στήν όποία

ορίσκεται, καθώς ~ασε τήν έπαφή μέ τήν κοινωνία, εχει

διογκώσει δλα τούτα. Δέν 'δπάρχει τίποτα πού θά μπορούσε

νά έξισορροπήσει τήν ύπερτροφία τού Εγώ του. 'Βνώ ό

« καθαρός» έπιστήμονας πάσχει από ένα εΙδος σχιζοφρέ

νειας, ~ κάτι χειρότερο, αγνοεί όλότελα τή συναισθηματική

πραγματικότητα, ό καθαρός καλλιτέχνης άπορρίπτει τήν

πραγματικότητα επειδή δέν εΙναι τέλεια καί επειδή, στούς

τελευταίους αΙώνες, είναι άσχημη. *
Ποιός από τούς δυό ϋποφέρει περισσότερο, ό τυφλός (ό

έπιστήμονας) ~ ό ανάπηρος (ό καλλιτέχνης); 'Από τήν

άποψη τής κουλτόύρας δέν μπορέσαμε νά διαλέξουμε παρά

μονάχα ανάμεσα στούς ρόλους τού ενός 'iΊ τού άλλου φύ

λaυ : loξαιτίας τού παραμερισμοϋ του στό περιθώριο τής

κοινωνίας ό γυναικείος είναι ύπερ60λικά δειλός, έοωστοε

φής, ήττοπαθήτ, απαισιόδοξος, ϋπεοευαιοθητοτ καί δίχως

έπαφή μέ τήν πραγματικότητα· ό αντρικός πάλι δδηγεί σέ

μιά διχασμένη «επαγγελματοποιημένη» προσωπικότητα,

σέ μιά συναισθηματική άγνοια καί στίς στενέ; άντιλήιρευ;

ΤΟΙ) εΙδικου .

• "Ενας γνωστός μου " άφηρημένσς " ζωγράφος, πού ~ζησε τή φρίκη TG)v
πεδΙων τής μάχης στή δόeεια 'Αφρική κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πό

λεμο (όλόκληρες htoions oκειtασμένες άπό πτώματα πού σάπιζαν στόν

ήλιο. Ενώ τά ποντίκια ξεπετιοΙΙνταν από τΙς κοιλιές τους) πέρασε όλό

κληρα χρόνια ζωγραφ(ζοντας έναν κ('κλο μπέζ σέ διάφορες θέοεις μέσα σ'

ΙΎα μπέζ τετράγωνο. "Ετσι ό «μοντέρνος» καλλιτέχνης Cιρνείται τήν

ασκήμια τής πραγματικότητας (ποντϋαα μέσα σέ CιV!:lQI1J)nvu ;n,ίψατα) Υιό

ν' αναζητήσει ττχνητέτ άρμο\'ίες (κuκλους μέσα οέ πτρ,ίγωνα).
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ΙΎΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΙΙΏΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

'"

Προσπάθησα νά δείξω πώς iι ίοτοοια τού πολιτισμού άν

τανακλά τή σεξουαλική διχοτόμηση στήν Ιδια της τήν όογά

νωση καΙ έξέ;"ιξη. Ή κουλτούρα άνωττύσσεται οέ.συνάο

τηση όχι μόνο μέ τήν οΙκονομική διαλεκτική άλλά καΙ μέ

τήν άκόμα δαθύτερη διαλεκτική τού σέξ. "Ετοι, δέν ~oυμε

μόνο μιάν δριζόντια δυναμική άλλά καΙ μιά κάθετη: κα

θένα άπό τά τρία αυτά στρώματα άποτελεϊ ενα επιπλέον

κεφάλαιο τ/ς διαλεετιεή; της Ιστορίας πού 6ασίζεται στή

διολογιεή δυαδικότητα. Σήμερα φτάσαμε στίς τελευταϊες

φάσεις της Πατριαρχίας: τού καπιταλισμού (καπιταλισμού

τών μεγάλων εταιριών) καί της συνύπαρξης τών δύο μορ

φών κσυλτούρας. Σέ λίγο θά ~oυμε μιά τριπλή σειρά προ

καταρκτικών δρων γιά τήν επανάσταση, πού ή άπουσία

τους έξηγεί τήν άποτυχία τών επαναστάσεων κατά τό πα

ρελθόν.

Ή διαφορά άνάμεσα σέ δ,τι είναι σχεδόν δυνατό καί σ'

εκείνο πού ύπάρχει δημιουργεί έπαναστατιεέ; δυνάμεις. *
Πλησιάζουμε σέ μιάν έπανάσταση ταυτόχρονα πολιτιστική,

σεξουαλική καΙ οίεονομιεή - πιστεύω πώς θά πραγματο

ποιηθεί μέσα σ' έκατό χρόνια, έκτός t'iv iι χιονοστιδάδα τής

έμπειρικης γνώσης εκραγεί στό μεταξύ, έξαιτίας τής Ιδιας

της ταχύτητάς της. Ή πολιτιστική - δπως καί ή οίεονομιεή

- επανάσταση πρέπει νά στηριχτεί στήν κατάργηση τής σε

ξουαλικής δυαδικότητας πού άποτελεί τήν πρώτη αίτια δχι

μόνο τής ταξικής άλλά καί της πολιτιοτιεήτ διαίρεσης.

Ποιά θά ηταν iι μορφή αυτής τ/ς πολιτιστική; έπανάστα

σης ; Σέ διάκριση άπό τίς «πολιτιστικές έπαναστάοεκ »
τού παρελθόντος, δέν θά ήταν μόνο ένα ποσοτικό άνέδα

σμα, περισσότερη καΙ καλύτερη κουλτούρα, δπως iι 'Ανα

γέννηση στάθηκε ένα κορύφωμα τού ΑΙσθητικού Τρόπου,

δπως ή σημερινή τεχνολογική t'ίνoδoς πού όφείλεται aτή

συσσώρευση bt( αUOνες πρακτικών γνώσεων γιά τόν πρα-

• ΟΙ έπαναστάτετ, έξ όeισμσυ, εΙναι άκόμα όeαματιστές του Αίσθητφωϋ

Τοόπου, οΙ ίδεαλιστέ; τής (πραγματιστικής) πολιτικής.



-_Ι, ! Ι"

'" Η ΔΙλΛΕΚTlΚΗ ΤΟΥ ΣΕΞ

γματικό κόσμο. "Οσο κι αν ήταν μεγάλες, ούτε ή Αίσθητική

ούτε ή Τεχνολογική κουλτούρα, άεόμα καί στΙς άντϊστοιχε;

κορυφαίες στιγμές τοικ, μπόρεσαν νά άποκτήσουν οίπουμε

νικό χαρακτήρα - ή πρώτη ηταν μιά συνολική θεώρηση του

πραγματικού κόσμου άλλά άποκομμένη άπό α'ότόν, ή άλλη

πραγματοποιούσε προόδους, μέ τίμημα δμως τήν πολιτιστι

κή σχιζοφρένεια καί μιά πλαστή καΙ στεγνή « αντικειμενι

κότητα », Έκείνο πού θά φέρει ή επόμενη πολιτιστική έπα

νάσταση θά εΙναι ή συγχώνευση τού 'Αντρικού (Τεχνολογι

κού Τρόπου) μέ τόν θηλυκό (ΑΙσθητικό Τρόπο), ή δη

μιουργία μιάς άνδρόγυνης κουλτούρας πού θά περάσει τά

κορυφαία οημεϊα καΙ τών δύο αύτών πολιτιστικών ρευμά

των, άκόμα καΙ τό άθροισμα τή; συσσωμάτωσής τους. θά

είναι κάτι παραπάνω άπό hιας γάμος' ή κατάργηση τών

Τδιων των πολιτιστικών κατηγοριών, μιά άμοιδαϊα άπόσδε

ση - μιά ~κρηξη από τήν έπαφή ύλης καί ό.ντιύλης, πού θά

ανατινάξει τήν Ιδια τήν κουλτούρα.

Καί ούτε πού θά νιώσουμε τήν έλλειψή της. Δέν θά έχου

με πιά τήν ανάγκη τους: ή ανθρωπότητα θά εχει κυριαρχή

σει τότε όλοκληρωτικά πάνω στή φύση, θά πραγματοποιή

σει στήν πράξη τά όνειρά της. Μέ τήν πλήρη μετατροπή τού

διανοητού σέ πραγματικότητα, τό ύποκατάστατο πού εΙναι

ή κουλτούρα δέν θά χρειάζεται πιά. Ή διαδικασία τή; με

ταρσίωσης, έκπλήρωση των επιθυμιών από πλάγιο δρόμο,

θά παραχωρήσει τή θέση της στήν άμεση Ικανοποίηση, μέ

σω τή; έμπειρίας δπως τή νιώθουν σήμερα μόνο τά παιδιά η

οί ένήλικοι πού χρησιμοποιούν παραισθησιογόνα. "Αν καΙ

οί ένήλικοι εχουν σέ διάφορο δαθμό τά « παιχνίδια» τους,

δ μόνος τρόπος νά σχηματίσει κανείς μιά Ιδέα γιά τήν Μα

ση αύτή τή; μελλοντικής έμπειρίας - πού δέν αποδίδει κα

νένα ύλικό δφελος καί ή χρησιμότητα της βαθμολογείται μέ

μηδέν - είναι νά κάνει ερωτα). Ή καταπίεση καί ή καθυ

στέρηση τή; Ικανοποίησης τού « id » από τό « έγώ » δέν θά

χρειάζονται. Τό id θά μπορεί νά ζήσει έλεύθερο. Ή απόλαυ

ση θά γεννιέται άμεσα από τό tδιο τό γεγονός δτι ύπάρχου

με καί δρούμε, άπό τή διαδικασία της έμπειρίας καί όχι από
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τήν ποιότητα τού έπιτεύγματοτ. "Οταν δ αντρικός Τεχνολο

γικός Τρόπος θά μπορέσει επιτέλους νά παράγει στήν πρα

γματικότητα έκείνο πού δραματCστηκε δ γυναικείος Αίσθη

τικός Τρόπος, θά ~oυμε έξαλεΙψει τήν ανάγκη καΙ τών

δυό.

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

•

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

•
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
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Ό φεμινισμός στήν εποχή τής

οίκολογϊατ

Ή πειραματική επιστήμη άφησε άντίχτυπους στό πέρα

σμά της : οι ξαφνικές πρόοδοι της έπιστήμης ανέτρεψαν τή

φυσική τάξη. "Ομωτ τ6 πρόσφατο ένδιαφέοον του ανθρώ

που γιά τήν οΙκολογία, τή μελέτη τών σχέσεων του ανθρώ

που μέ τό περιβάλλον του, μπορεί σήμερα νά ξύπνησε κά

πως καθυστερημένα. 'Ασφαλώ.; είναι πάρα πολύ αργά γιά

τή διατήρηση, τήν άποκατάσταση της διαταραγμένης ίσοο

ροπίας τής φύσης. Έκείνο πού χρειάζεται είναι fνα επανα

στατικό οΙκολογικό πρόγραμμα πού θά προσπαθήσει νά

εδραιώσει μιά « τεχνητή» (ανθρώπινη) Ισορροπία aτή θέση

της « φυσικής », πραγματοποιώντας έτσι τόν αρχικό σκοπό

της πειραματικής έπιστήμητ : τήν δλοκληρωτική κυριαρχία

πάνω στήν ϋλη.

Τά καλύτερα άπό τά σύγχρονα ρεύματα της οΙκολογίας

καί τού κοινωνικοϋ προγραμματισμού συμφωνούν μέ τούτ;

σκοπούς πού επιδιώκει δ φεμινισμός. Ό τρόπος μέ τόν

όποίο έκαμαν τήν έμφάνισή τους τά δυό αύτά κοινωνικά

φαινόμενα, δ φεμινισμός καΙ ή επαναστατική οΙκολογία,

σχεδόν ταυτόχρονα, ύπογραμμΙζει μιά Ιστορική άλήθεια,

δτι δηλαδή οί νέες θεωρίες καΙ τά νέα κινήματα δέν ανα

πτύσσονται μέσα στό κενό, έμφανΙζονται γιά νά δώσουν

κοινωνικές λύσεις στά καινούργια προολήματα πού προκύ

πτουν άπό τΙς άντιφάσεο; τού περιδάλλοντοτ. Στή συγκε

κριμένη περίπτωση καί τά δυο κινήματα εκδηλώθηκαν σάν

άντιδοαση στήν [δια άντίφαση : τή ζωή τών έμδιων όντων

μέσα σ' έναν τεχνολογικό κόσμο. Στήν περίπτωση τού φεμι-
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νισμοϋ, τό πρόβλημα εΖναι ήθιεό : 11διολογική οικογε

νειακή μονάδα πάντα καταπίεζε τίς γυναίκες καΙ τά παι

διά, δμως τώρα ή τεχνολογία δημιούργησε, γιά πρώτη φορά

στήν Ιστορία, πραγματικές προϋποθέσεις γιά τήν άνατροπή

των καταπιεστικών αϋτών « φυσιεών » συνθηκών, μαζί καί

τών πολιτιστικών ύποστηριγμάτων τους. "Οσο γιά τή νέα

οΙκολογία, άποδείχτηκε δτι, ασχετα άπ6 κάθε ήθική στάση

καί μόνο γιά πραγματικούς λόγους, λόγους έιτιδίωσης, εΙ.

ναι άνάγκη νά άπαλλαγεί ή άνθρωπότητα άπό τήν τυραννία

τής βιολογίας της. Ή άνθρωπότητα δέν μπορεί πιά νά μεί

νει στό μεταδατικό αϋτό στάδιο άνάμεσα στήν άπλή ζωική

ϋπαρξη καί τόν πλήρη έλεγχο τής φύσης. Και είμαστε πολύ

κοντύτερα σέ ένα μείζον επαναστατικό άλμα, στό νά κα

τευθύνουμε δηλαδή τήν ίδια μας τήν έξέλιξη, παρά σέ μια

έπιστοοφή στό ζωικό δασϊλειο άπό τό όποιο πρσήλθαμε.

"Ξτοι, άπό τήν άποψη τής σύγχρονης τεχνολογίας, μιά

επαναστατική οΙκολογική κίνηση θά rnρεπε νά ~FI τόν Ιδιο

στόχο μέ τή φεμινιστική κίνηση: τόν ιλεΥχΟ tlj; νέας τε

χνολογίας γιά σκοπούς εξυπηρέτησης τού ανθρώπου, επι

βολή μιας ευεργετικής « άνθρώπινης » ισορροπίας ανάμεσα

οτόν άνθρωπο καΙ τό νέο τεχνητό περιδάλλον πού αυτός

δημιουργεί, γιά τήν άποκατάσταση τής καταστραμμένη ς

« φυσικής» ισορροπίας.

Ποιά από τά θέματα πού απασχολούν τήν οικολογία έν

διαφέρουν άμεσα τή φεμινιστιεή κίνηση; θά έξετάσω σύν

τομα δυό προβλήματα τής νέας οΙκολογίας πού συνδέονται

ιδιαίτερα μέ τόν νέο φεμινισμό: τήν αναπαραγωγή καί τόν

ιλεγχό της - στά όποία περιλαμδάνεται καί 11σοβαρότητα
της πληθυσμιακής έκρηξης καί οι νέες μέθοδοι γιά τόν

tλεyχo των γεννήσεων - καΙ τήν κυβερνητική: τή μελλον

τική έκτέλεση από μηχανές δλο εαϊ πιό περίπλοκων λει

τουργιών, πράγμα πού θ' άλλοιώσει τήν πανάρχαιη σχέση

τού ανθρώπου μέ τήν έργασία καί τήν αμοιβή της.

Μέχρι τώρα εΙχα κρατήσει άφθονες σημειώσεις καΙ

~ραψα όλόκληρα σχέδια μελετών για τήν πληθυσμιακή Εκ

ρηξη, παραθέτοντας γιά μιά ακόμα φορά κάθε λογής τοο

μαχτικές στατιστικές σχετικά μέ τό ποσοστό αύξησης τού
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πληθυσμού. "Οταν δμως τό καλοσκέφτηκα, μoiι φάνηκε πώς

δλα αϋτά τά εlχα άκούσει καΙ πρίν, καΙ πώς καΙ δλοι οι

δ,λ/οι τά tjξεραν. Περισσότερο θά ι'ινταποκρινόταν aτόν

σκοπό τού βιβλίου αυτού νά έξετάσω τούς λόγους πού οι

στατιστικές α'ότές άγνοοϋνται τόσο συστηματικά. Πρά

γματι, παρά τΙς δλο καί πιό τρομερές προβλέψεις δλων των

εΙδικών aτόν τομέα αυτό, λίγοι είναι έκείνοι πού άνησυ

χοϋν σ06αρά. Στήν πράξη ή αμεριμνησία τού κοινού καί τό

Laisser Faire φαίνονται γ' αύξάνουν εύθέως ανάλογα μέ

τήν άνάΥκη Δμεσης δράσης Υιά τήν ό.ποτροπή ένός μελλον

τικού όλέθρου.

Ή σχέση άνάμεσα στΙς δυό καταστάσεις εΙναι άμεση: ή

άνικανότητα ν' άντιμετωπισουμε καί νά χειριστούμε τό

πρό6λημα αϋτό προκαλεί μιά τεχνητή εμπιστοσύνη πού τήν

~ταmΊ της δείχνει μιά βολιδοσκόπηση τού 'Ινστιτούτου

Γκάλλοπ (Ai'ιyoυστoς τού 1968), Μου στό έρώτημα:

« Ποιό νομΙζετε πώς εlναι τό πιό tπείγoν πρ60λημα πού

άντιμετωπΙζει τό ~θνoς σήμερα; » λιγότεροι άπό τό 1/100
των ένήλικων πού ρωτήθηκαν δειγματοληπτικά άνέφεραν

τό δημογραφικό. Κι ωστόσο οί εΙδικοΙ Lincoln Η. Day καί

A1ice Taylor Day, στό fργo τοιη; Πάρα πολλο! ΆμερικανοΙ,

όποστηρΙζουν δτι « γιά ν' άντέξουμε σέ μιάν αύξηση άλλων

180.0(ΗλΟΟΟ (δηλαδή σαράντα τέσσερα χρόνια, μέ τόν τω

ρινό ρυθμό αύξησης τού πληθυσμού), 'ή χώρα αύτή θά

'πρεπε νά ύποστεί άλλαγές στίς 6ιοτικές συνθήκες της έξί

σου ριζικές μ' έκεiνες πού σημειώθηκαν άπό τήν εποχή τού

Κολόμδου ό>ς σήμερα. Κι αύτή είναι 'ή πιό συντηρητική

πρ60λεψη. οι περισσότεροι δημογράφοι, 6ιολόγοι καΙ οί

κολόγοι εΙναι πολύ πιό άπαισι6δοξοι. Συνεχώς έκδΙδονται

6ι6λία, πού τό καθένα παρουσιάζει μιά νέα πλευρά τf!ς

φρΙκης πού προκαλεί 'ή πληθυσμιακή ~ρηξη (~Aν άναπα

ραγόμασταν μ' αύτόν τό ρυθμό τήν bτOΧή του Χριστού,

τώρα θά είχαμε "Αν συνεχίσουμε μ' αύτή τήν άναλογΙα, δ

λιμός, τό hος θά μοιάζει μέ ... Τόσοι πολλοΙ ποντιεοϊ'

στριμωγμένοι μέσα σ' ένα κλουβί θά δάξουν συμπεριφορά

Φ ,χ,Ψ... ), οιβλία μέ τΙτλους σάν τούς άεόλουθοικ : Λιμός,
1975,Ή πληθυσμιακή 66μσα, κ.Μ. Οί ίδιοι φί bτιστήμoνες
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είναι πανικόβλητοι : ενας γνωστός βιολόγος τοϋ Πανεπι

στημίου Ροκφέλλερ rnαψε νά μιλά στήν [δια τήν κόρη του

μετά τό τρίτο της παιδΙ Ή επιμονή των φοιτητών του νά

γεννούν παιδιά δημιουργούν κινδύνους γιά τούς Εδιους.

'Ωστόσο τό κοινό εlναι πεισμένο πώς ~ επιστήμη μπορεί

να λύσει τό πρό6λημα. ffΕνας λόγος πού 6 απλός (Χνθρωπος

πιστεύει δτι «αύτοί έκεί» ξέρουν τί έχουν νά κάνουν 
μαζί μέ τον μυστικισμό Ιατρομαγικοίι χαρακτήρα πού βε

βαιώνει πώς «αύτοί ~κεi » βρίσκουν πάντα άπάντηση σέ

δλα - εΙναι δη οι πληροφορίες κατε6αίνουν σ' αύτόν πολύ

αργά. Λ.χ., τό κοινό (ίρχισε νά πληροφορείται γιά τήν

« πράσινη bτανάσταση » μόνον δtαν οι έπιστήμονε; έχασαν

κάθε έλπίδα πώς αύτή θά μπορούσε νά είναι κάτι παρα

πάνω άπό ένα έμ6αλλωματικό μέτρο γιά νά καθυστερήσει

bτί μιάν ακόμα γενεά 6 παγκόσμιος λιμός. Ή πληροφορία

δμως αύτή, άντι νά προκαλέσει γενικό συναγερμό καί

άμεση δράση, ένέργησε σαν βρομιοϋχο άλας.

Τό «θαύμα της σύγχρονης bτιστήμης» εΙναι ένα μόνο

άπό τό σωρό των έπιχειρημάτων πού, όσες φορές κα' (Χν

αναιρεθούν, εξακολουθούν νά ξεπηδάνε κάθε τόσο.

'Υπάρχει ακόμα τό Επιχείρημα γιά τά πλεονάσματα τροφί

μων, τό bnxeCQTIμo των άπέραντων άκατοίκητων Εκτάσεων,

τό ΟΙκονομικό επιχείρημα (000 περισσότεροι εΙναι οΙ άν

θρωποι τόσο καλύτερα λειτουργεί ή οίεονομϊα), τό στρα

τιωτικό επιχείρημα (6 μεγάλος πληθυσμός αυξάνει τήν

αμυντική δύναμη, παράδειγμα ή Κίνα), καί πολλά ΙΙλλα

πού ή Επιτήδευσή τους ποικίλλει ανάλογα μέ τό κοινωνικό

περιβάλλον έεεϊνων πού τά πρ06άλλουν. εΙναι άνώφελο νά

τά συζητάει κανείς - καί γι' αυτό δέν θά τό κάνω Εδω 
γιατί δέν ε1ναι καθόλου ζήτημα σωοτήτ ένημέρωσης 11λογι
κής. 'Υπάρχει κάτι dλλo πού ενώνει όλα τούτα τά επιχει

ρήματα. Τϊ εΙναι ;
Κάτω άπ' όλα τούτα τά bτιχειρηματα βρίσκεται 6 ίδιότυ

πος σΟΟινισμός πού άναπτύσσεται μέσα στήν οικογένεια.

Στά προηγούμενα κεφάλαια εξεtάσαμε μερικά από τά συ

στατικά στοιχεία αυτής της ψυχολογίας: Τήν πατριαρχική

νοοτροπία πού νοιάζεται μόνο Υιά τά δικά τητ συμφέροντα
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καί γιά τούς άπογόνους της, έφόοον είναι κληρονόμοι τη;

καΙ προέκταση τού έγώ σάν άτομική έπιδίωξη τiΊς άθανα

σΙας (γιατί νά σκοτίζεσαι γιά τό κοινό καλό έφόσον έσύ

καΙ οΙ δικοΙ σου - τϊ ώραϊα φράση - εδπε «εύτυχεϊς», τήν

ώρα τή; μεγάλης συμφοράς;)· τόν σοβινισμό τού 'Εμείς

'Ενάντια-σ' 'Εκείνους (τό αίμα νερό δέν γίνεται} τόν δια

χωρισμό σέ όφηρημένο καΙ συγκεκριμένο, σέ δημόσιο καΙ

Ιδιωτικό (τί θά μπορούσε νά είναι πιό άφηρημένο καί πιό

δημόσιο άπό μιά δημοσιογραφική στατιστική: καΙ τί θά

μπορούσε νά εΙναι πιό Ιδιωτικό καί συγκεκριμένο άπό τή

δική μας όναπραγωγή;)· τήν έξατομίκευση της σεξουαλι

κής έμπειρίας· τήν ψυχολογία τή; δύναμης, κλπ.

'Ακόμα καΙ οι άριστεροΙ καί οί bταναστάτες δέν εΙναι

δυστυχώς άπαλλαγμένοι άπό τήν καθολική αύτή ψυχολο

γική διαστροφή πού γεννά fι οίεογένεια. ΚΙ αiJτοΙ έπίσης

έφαρμόζουν τό 'Εμείς-'Ενάντια-σ' Έκείνους, τή φορά δμως

αύτή άπό τήν άνάποδη. "Αν « Έμείς », fι άνώτερη τάξη καί

ή ψηλομύτα διανόηση, Ισχυριζόμαστε δτι « καλύτερα» εί

ναι νά μή μειωθεί ό ρυθμός τής γεννητιεότητω; μας, l:tλλιώς

ό δχλος καUil οι ήλΙθιοι θά πάρουν τή θέση μας, «'Εκεί

νοι», ό δχλος, άντιτάσσουν τό bτιχείρημα δτι δ Ό.εγχος τών

γεννήσεων εΤναι τρέλα, άφοϋ τού; στερεί τό δικαίωμα τής

ύπαρξης - « γενοκτονία τού Τρίτου Κόσμου καΙ, στό έσω

τερικό κάθε χώρας, τών ανεπιθύμητων ». Ό φό60ς αύτός

είναι πολύ 6άσιμος. Σ' αύτόν όφείλεται καΙ ή γενική έδυ

ναμία τής 'Αριστεράς νά δεί δτι πέρα άπό τήν κακή χρήση

τού έλέγχου τών γεννήσεων ύπάρχει κι δνα πραγματικό οΙ

κολογικό πρό6λημα, πού κανένα φανταχτερό bτιχείρημα

καί καμιά στατιστική-σκιάχτρο δέν μπορεί νά σβήσει. Είναι

άλήθεια πώς οί καπιταλιστικές Ιμπεριαλιστικές κυβερνήσεις

δίνουν μέ πολλή προθυμία τά μέσα γιά τόν Ό.εγχο τών γεν

νήσεων στά έθνη τού Τρίτου Κόσμου ή στοϋτ Νέγρους καί

τούς φτωχούς τών ΗΠΑ (Ιδιαίτερα στίς μητέρες πού τΙς

παρακολουθεί ή Κοινωνική Πρόνοια καί πού συχνά χρησι

μοποιούνται σάν πειραματόζωα στά νεότερα πειράματα),

ένώ μέσα στίς χώρες τους δέν δυσκολεύονται καθόλου νά

έπιβάλουν ποινή δεκαετούς φυλάκισης σ' δποιον θά έδινε
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σπερματοκτόνο σέ μιά νεαρή λευκή καί άγαμη φοιτήτρια.

ΕΙναι αλήθεια πώς μιά άναεατανομή τού πλούτου καί των

πόρων τού κόσμου θά διευκόλυνε πολύ τή λύση τού προ

6λήματος - ακόμα καί άν αυτό μπορούσε νά γίνει αϋοιο.

'Ωστόσο τό πρόδλημα θά εξακολουθούσε νά υπάρχει, γιατί

ϋφισταται ανεξάρτητα από τήν παραδοσιακή πολιτική καί

οικονομία, κι έτσι δέν εΙναι δυνατό νά λυθεί μόνο μέ τήν

παραδοσιακή πολιτική καί οϋωνομια. ΟΙ πολιτικές καί οι

κονομικές αυτές επιπλοκές αποτελούν άπλως έπιδείνωση

ενός πραγματικού οικολογικού προ6λήματος. Γιά μιάν

ακόμα φορά οι ριζοσπάστες δέν σκέφτηκαν αρκετά ριζο

ωιαστιαά- ό καπιταλισμός δέν είναι δ μόνος Εχθρός, iι ανα

κατανομή τού πλούτου καί των πόρων δέν είναι iι μόνη

λύση, ή προσπάθεια γιά τόν Ό.εγχο τού πληθυσμού δέν

αποτελεί μόνο μιά συγκαλυμμένη έξάλειψη τού Τρίτου Κό

σμου.

Συχνά δμως ύπάρχει καΙ μιά σο6αρότερη πλάνη: ή κακή

mήση τών επιστημονικών εξελίξεων συγχέεται μέ τήν [δια

την τεχνολογία. (Ομως οί νέγροι άγωνιστέ; πού.ϋποοτηρϊ

ζουν τή δίχως περιορισμούς γονιμότητα τών νέγρων γυναι

κών θά έπέτοεπαν άραγε στόν έαυτό τους νά έπιδαουνθοϋν

μέ πολλές φουσκωμένες κοιλιές καΙ πάρα πολλά στόματα

πού θά ήταν ύποχρεωμένοι νά θρέψουν ; Φαίνεται πώς

δρΙσκουν οτά αντισυλληπτικά κάποια χρησιμότητα, άφοϋ

τούς επιτρέπουν νά άφιερώσουν περισσότερο χρόνο στήν

προπαγάνδα τουτ). "Οπακ αποδείχτηκε στήν περίπτωση

τής ατομικής ένέργειας, οι ριζοσπάστες, αντί νά στηθοδέρ

νονται κατηγορώντας τήν επιστημονική lρευνα γιά ανή

θικη, θά πετύχαιναν πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα άν

συγκέντρωναν ολες τους τίς ενέργειες στήν άξΙωση νά ύπο

δάλλονται οι έπιστημονιεέ; ανακαλύψεις στόν έλεγχο του

λαού καί πρός τό συμφέρον τού λαού. Γιατί, σπως καί ή

ατομική ενέργεια, ό ελεγχος τών γεννήσεων, ή τεχνητή

αναπαραγωγή, ή κυδερνητική, καθαυτές, είναι λυτρωτικές

ανακαλύψεις - έκτός άν γίνει άκατάλληλη χρήση τους.

Ποιά είναι τά νέα επιστημονικά μέσα πού διαθέτουμε γιά

τόν έλεγχο αυτής της επικίνδυνα γόνιμης άναπαοαγωγήτ :

11
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"Ηδη έχουμε περισσότερα καΙ καλύτερα αντισυλληπτικά

άπό κάθε άλλη φορά στήν ίστοοϊα". Οί παλιοί τρόποι Υιό

τήν πρόληψη της εγκυμοσύνης (διαφράγματα, προφυλα

κτικά, άφοοι καί ζελέδες) ήταν όπλώς μιά όρχή. Σύντομα

θά εχουμε πλήρη κατανόηση δλόκληρης τής άναπαοαγωγι

κής διαδικασίας σ' δλη της τήν πολυπλοκότητα, μαζΙ μέ τή

λεπτή δυναμική τών δρμονών καί δλων τους των ενεργειών

πάνω στό νευρικό σύστημα. Ή σημερινή άντισυλληπτική

μέθοδος (χάπι πού παίρνεται από τό στόμα) είναι άπλώς

ένα πρωτόγονο (ελαττωματικό) στάδιο, μόνον ενας από

τούς πολλούς τρόπους έλέγχου τής άναπαοαγωγή; πού ορί

σεονται ύπό δοκιμή.

Ή τεχνητή σπερματέγχυση καΙ ή τεχνητή επώαση εΙναι

ήδη μιά πραγματικότητα. Ό καθορισμός τού φύλου του

έμορυσυ ανάλογα μέ τΙς προτιμήσεις μας, ή γονιμοποίηση

μέσα σέ δοκιμαστικούς σωλήνες (δταν κατανοηθεί δλοκλη

ρωτικά ή δράση τοϋ σπερματοζωαρίου μέσα στόν κόλπο)

είναι πολύ κοντά. Πολλές δμάδες επιστημόνων εργάζονται

γιά τήν παρασκευή τεχνητού πλακούντα. 'Ακόμα καί ή

παρθενογένεση μπορεί νά επιτευχθεί πολύ σύντομα.

ΕΙναι δμως ό κόσμος καϊ οί ίδιοι οι έπιστήμονεα προετοι

μασμένοι πολιτιστικά γιά έστω ένα απ' όλα τούτα; ,Ασφα
λως δχι. Μιά πρόσφατη βολιδοσκόπηση της κοινής γνώμης

ι'ιπό τό 'Ινστιτούτο Χάρρις, πού άναφέοει τό περιοδικό

Life, καΙ πού περιλαμβάνει πλατιά δειγματοληψία'Αμερι

κανών - ακόμα καΙ γεωργούς τής 'Αιόθα - σρηκε δτι ενας

καταπληκτικά μεγάλος αριθμός ατόμων είναι πρόθυμα νά

εξετάσουν τή χρήση των νέων μεθόδων. Τό κακό είναι πώς

τΙς σεέφτονται μόνο στίς πεοιπτώσεκ πού οί τεχνικές αυτές

ένιοχύουν καΙ προάγουν τίς σημερινές οικογενειακές καί

αναπαραγωγικές άξίες, λ.χ. δταν δοηθοϋν μιά στείρα γυ

ναίκα νά εχει παιδί από τόν άντρα τητ. Κάθε ερώτηση πού

• ΊΞ:δώ πρέπει νά ζητήσω συγνώμη από τόν αναγνώστη - τό κεφάλαιο

αύ-.:ό γράφτηκε πρίν άπό τό « PiHHearings »καί πρίν όπό τήν ξιιφνική καΙ

γοργή ανάπτυξη της οΙκολογικής κίνησης. Τέτοια είναι ή ταχύτητα τών

σύγχρονων μiσων πληροφόρησης, ωστε ένα βιβλίο παλιώνει πρίν ακόμα

κυκλοφορήοει.
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θά μπορούσε νά ερμηνΕVθεϊ σάν προώθηση μόνο της « σε

ξουαλικης έπανάστασητ;» άπορρίφθηκε άσυζητητί σάν

άφύσιεη. Σημειώστε δμως πώς έεείνο πού θεωρήθηκε άφύ

σικο δέν ήταν τό ίδιο τό παιδί πού γεννήθηκε μέσα στόν

δοκιμαστικό σωλήνα (25% των γυναιεών συμφώνησαν δτι

θά χρησιμοποιήσουν τή μέθοδο αυτή καί οί [δΙΕς, συνήθως

μέ τόν δρο δτι θά ύπήρχαν οί προϋποθέσεις πού περιγρά

ψαμε), αλλά τό νέο σύστημα άξιων, πού στηρίζεται στήν

κατάργηση της ύΠΕρσχής των άντρων καί τής οίεογένειαο

Σήμερα είναι πια φανερό ότι ή εΡΕυνα στήν περιοχή της

άναπαοαγωγήτ παρακωλύεται άπό τήν πολιτιστική καθυ

στέρηση κα( τίς σΕξουαλικές προκαταλήψεις. Τά χρήματα

πού χορηγούνται γιά τήν Ειδική αύτή έρευνα κι ή εκλογή

αύτών των τύπων έρευνας μόνο συμπτωματικά εξυπηΡΕτούν

τά συμφέοοντα των γυναικών. Λ.χ., γιά νά δικαιολογηθούν

οι εργασίΕς γιά τή δημιουργία τεχνητού πλακούντα πρέπει

νά επικαλεσθούν τό επΙΧΕίρημα πώς έτσι θά σωζόταν ή ζωή

των παιδιών πού γεννιούνται πρόωρα. Γι' αυτό, άν καί τε

χνικά είναι Ευκολότερη ή μεταφορά ενός εμβρύου παρά

ενός πλήρως ανεπτυγμένου βρέφους, δλες οί πιστώσω;

πάνε γιά τή δεύτερη περίπτωση. 'Επίσης τό γεγονός ότι οί

γυναίΚΕς όπoκλείavται άπό τήν επιστήμη εΙναι ή άμεση αί

τϊα γιά τήν αναβολή έρευνων πάνω στά στοματικά αντισυλ

ληπτικά γιά άντρες. (Μήπως οι γυναικες θεωροϋνται

καταλληλότερα πειραματόζωα, γιατί θεωρούνται άπό τούς

ι'iντρες έπιστήμονεα σάν «κατώτερα» όντα; "Η άπλως

γιατί οι άντρες έπιστήμονε; λατρεύουν τήν άντρική γονιμό

τητα;) Ύπάρχουν ένα σωρό άλλα παρόμοια παραδεί

γματα.

Ό φόθο; γιά τίς νέες μεθόδου; άναπαραγωγής είναι

τόσο πλατιά διαδομένος, ώστε καΙ σήμερα τό θέμα, έξω

άπό τούς έπιστημονυωύτ κύκλους, εΙναι ταμπού. Άκόμα

καΙ πολλές γυναικες πού μετέχουν στήν κΙνηση γιά τήν άπε

λευθέρωση τής γυναίκας - [σως μάλιστα κυρίως οί γυναΙΚΕς

πού μετέχουν στήν κίνηση αυτή - άποφεύγουν νά εκδηλώ

σουν καί τό παραμικρό ένδιαφέοον γιά τίς μεθόδους αύ

τές : φοθοϋνται μήπως επιβεβαιώσουν τή γενική ίυτοψϊα δτι
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εΙναι « άνώμαλες ». καί καταναλώνουν πολλή ένεογητιεό

τητα aτό νά άρνoUΝται ότι εΙναι ύπέρ της κατάργησης τής

μητρότητας, ύπέρ τής τεχνητής άναπαοαγωγήτ Κ.Ο.κ. Γι'

αυτό καΙ θά τό πώ ωμά :
Ή έγκυμοαύνη εΙναι σάρΌαρη. Δέν πιστεύω, σπως τόσες

άλλες γυναίκες ύποστηρίζουν σήμερα, δτι δ λ(ΥΥος για τόν

όποίο ή έγκυμοσύνη δέν θεωρείται ώραία όφεϊλεται σέ κα

θαρά πολιτιστικές διαστροφές. Ή πρώτη άντίδραση τού

παιδιού : « τι ουμθαϊνει σ' αυτή τή χοντρή κυρία; ». ή έν

οχη χαλάρωση τών σεξουαλικών επιθυμιών τού συζύγου

τά δάκρυα της γυναίκας μπροστά aτόν καθρέφτη κατά τόν

όγδοο μήνα - όλες α'ότές οί άντιδράσεις εΙναι φυσιολογικές

καΙ δέν μπορούν νά παραμεριστούν σάν πολιτιστικές συν

ήθειες. Ή έγκυμοσύνη εΙναι προσωρινή παραμόρφωση του

σώματος του ατόμου γιά χάρη τού εtδους.

Έπί πλέον ή γέννα εΙναι Ιπώδυνη. Καί δέν ώφελεϊ σέ

τίποτε. Πρίν άπό τρείς χιλιάδες χρόνια, οί γυναίκες πού

γεννούσαν «φυσιολογικά» δέν είχαν ανάγκη νά προσ

ποιούνται (μέ βλέμμα άπλανές) δτι ή έγκυμοσύνη ήταν μιά

έξαίσια έμπειρία, ένας μυστικός οργασμός; Ή Βί6λος τό

είπε : πόνους καί ωδίνες· ή όμοοφιά ήταν άχρηστη: οί γυ

ναϊκες δέν εΙχαν άλλη εκλογή. Δέν τολμούσαν νά 6γάλουν

τσιμουδιά. "Ομωτ μπορούσαν τουλάχιστον νά ξεφωνίζουν

δσο δυνατά ήθελαν τήν ώρα πού κοιλοπονούσαν. Και μετά

τή γέννα, ακόμα καΙ ατή διάρκειά της, τίς θαύμαζαν ως ενα

θαθμό γιά τό θάρρος τους: ή γενναιότητά τους μετριόταν

μέ τόν άριθμό των παιδιών (αγοριών) πού άντεχαν νά φέ

ρουν στόν κόσμο.

Σήμερα σ' δλα αύτά ύπάρχει μεγάλη σύγχυση. Ό ένθου

σιασμός γιά τόν άνώδυνο τοκετό μας δείχνει πόσο άπομα

κρυνθήκαμε από τήν πραγματική ενότητα μέ τή φύοη. Ή

φυσιολογική γέννα δέν είναι παρά μιά ακόμα άντιδραστική

χίππικη έπιστροφή ατή φύση άλα-Ρουσοώ, καΙ τό ίδιο

εγωιστική ..:Ισως ενας φενακισμός, μιά αληθινή πίστη, κά

νει τό κοιλοπόνημα πιό ύποφερτό γιά τή γυναίκα. 'Ασκή
σεις ψευδογιόγκα, εt"ΚOσι έγκυες γυναίκες ξαπλωμένες στό

πάτωμα πού άναπνέουν δαθιά , μπορούν ίσως νά δοηθή-
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σουν μερικές γυναίκες νά πάρουν τίς κατάλληλες « θέσεις»

(<<ούτε μιά φορά ξεφώνισα! »). Ή παρουσία τοϋ ταραγμέ

νου συζύγου πλάι στό κρε6άτι, δπως καί οί προοποιητοί

πόνοι « συμπάθειας» των άντρων σέ όρισμένες πρωτόγονες

φυλές (« Δές πόσο ύποφέρω κι έγώ μαζί σου, άγάπη

μου ! ») κάνουν τίς γυναίκες νά νιώθουν λιγότερη μοναξιά

στή δοκιμασία τους. "Ομωτ τό γf:γoνός παραμένει: δ τοκε

τότ είναι, τό πολύ-πολύ, αναγκαίος καί άνεκτός' δέν είναι

δμως κάτι αστείο.

(Είναι σά νά χέζεις ενα κολοκύθι, μοϋ είπε μιά φιλη,

δταν τή ρώτησα γιά τή « Mf:γάλη~Έμπειρία-Πoύ-Xάνεις ».
τι τό κακό δρίσκετε ; Τό χέσιμο-μπορεϊ-νά-εΙναι-κάτι-εν

διαφέρον, λέει ή [αντρική] Σχολή τής Μεγάλης Έμπειρίας.

- Μά πονά, παρατηρεϊ ή γυναίκα. - τι σημασία ~χει ένας

πόνοτ, έφόσον δέν σέ σκοτώνει; άπαντα ή Σχολή. - Μά

είναι άνιαοότ, λέει ή γυναίκα. - Ό-π6νος-μπορεϊ-νά-εlναι

μιά-ένδιαφέοουσα-έμπειοϊα, απαντά ή Σχολή. - Μά δέν εί

ναι κάπως ύπεροολικό τίμημα γιά μιά ένδιαφέοουσα εμπει

ρία ; λέει πάλι ή γυναίκα. - "Ομωτ-δέο-τήν-άνταμοιδή-σου,

απαντά ή Σχολή, ένα-μωρό-όλότελα-δικό-σου-γιά-νά-τό

χαϊδεύεις-δσο-θέλεις. - Μάλιστα, λέει ή γυναίκα. Αυτό εί

ναι κάτι. πως μπορώ δμως νά ξέρω δτι θά είναι αγόρι σάν

εσένα ;)
Ή τεχνητή αναπαραγωγή καθεαυτή δέν έχει τίποτε πού

νά μειώνει τήν άνθρώπινη φύση. Τό λιγότερο, ή δυνατό

τητα εκλογής πού παρέχει στή γυναίκα θά επέτρεπε μιάν

έντιμη επανεξέταση τής παλιάς μητρότητας. Σήμερα μιά γυ

ναίκα πού θά έπαιρνε ανοιχτά θέση ένάντια στή μητρότητα

θά διέτρεχε σωματικό κίνδυνο. Μπορεϊ νά τό κάνει ακίν

δυνα μόνο άν προσθέσει δτι ή [δια είναι νευρωτική, ανώ

μαλη, δτι δέν χωνεύει τά παιδιά καί γιά τό λόγο αυτό είναι

« άκατάλληλη ». «<"Ισωτ αργότερα ... δταν θά είμαι καλύ

τερα ποοετοιμασμένη »). Αυτό δέδαια δέν μπορεί νά θεω

ρηθεί σάν κατάλληλη άτμόσφαιρα γιά μιά ελεύθερη ερευνα.

Έφόσον τό ταμπού ίσχύει ακόμα, έφόοον ή άπόφαση νά

μήν άποετήσουν παιδιά ή τουλάχιστον νά μήν τά άποκτή

σουν κατά τρόπο « φυοιεό » δέν ~ει γίνει Ιοξίσου νόμιμη
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000 καί δ παραδοοιακός τοκετός, οί γυναίκες θά παίζουν

άναγκαστικά τό ρόλο τους σάν θηλυκά.

Μιά (ίλλη επιστημονική πρόοδος πού δυσκολευόμαστε νά

ενσωματώσουμε στό παραδοσιακό μας σύστημα άξιων είναι

ή άνατέλλουσα κυβερνητική, ή εκτέλεση διαφόρων εργα

οιων από δλοένα πιό περΙΠλοκες μηχανές - μηχανές πού

σύντομα θά ξεπεράσουν τόν άνθρωπο σέ πρωτότυπη σκέψη

καί στή λύση προΟλημάτων. Μπορεί δέθαια νά αντιτάξει

κανείς τό Επιχείρημα, δπωτ καί γιά τήν τεχνητή αναπαρα

γωγή, ότι οί τέτοιες μηχανές μόλις ξεπέρασαν τό στάδιο τής

θεωρίας, όμως (Χς μή ξεχνάμε δτι μόλις πρίν άπό δέκα χρό

νια εΙδικοί στό θέμα αυτό προέλεγαν δτι πέντε ως εξι ήλε

κτρονικοί ύπολογιστές θά ήταν άρκετοΙ γιά νά καλύπτουν

κατά τρόπο διαρκή τίς άνάγκες 6λόκληρης τής χώρας.

Ή κυ6ερνητική, δπως καί δ έλεγχος των γεννήσεων,

μπορεί νά γίνει δίκοπο μαχαίρι. "Οπωτ συμδαινει καί μέ

τήν τεχνητή γονιμοποίηση, ή σκέψη δτι μπορούμε νά τή

δούμε στά χέρια των σημερινών δυνάμεων άποτελεϊ σωστό

έφιάλτη. Δέν είναι ανάγκη νά σταθούμε περισσότερο ατό

σημείο αυτό. "Ολοι μας ξέρουμε τήν τεχνοκρατία, τό 1984
τού George Orwell : τήν αυξημένη αλλοτρίωση των μαζών ,
τόν ενισχυμένο ρόλο των επίλεκτων (ίσως των είδιπών τής

κυoεΡVΗτικής), τά εργοστάσια παραγωγής δρεφων, τίς αϋ

ξημένες άρμοδιότητες τού κράτους (6 «Μεγάλος Άδελ

φός ») ε.ο.ε. Στά χέρια της σημερινή; κοινωνίας δέν ύπάρ

χει άμφιδολϊα δτι ή μηχανή μπορεί νά χρησιμοποιηθεί - καί

ήδη χρησιμοποιείται - γιά νά εντείνει τόν μηχανισμό της

καταπίεσης καί νά ενισχύει τήν κατεστημένη εξουσία.

"Ομως κι εδω πάλι, δπως καί στήν πληθυσμιακή εκρηξη

καί στόν έλεγχο των γεννήσεων, δέν γίνεται ξεκάθαρη διά

κριση ανάμεσα στήν κακή mήση τής επιστήμη; καί στήν

ό.ξία της Ιδιατ; της Επιστήμης. Στήν περίπτωση της κυβερνη·

τικής, άν καί ή άντίδραση μπορεί νά μήν εlναι τόσο ϋστε

ρική καί διφορούμενη, έχουμε συχνά τήν ίδια πεζή συγκέν

τρωση τής προσοχής στά κακά της μηχανήτ, ό.ντί ν' ανα

γνωρίζουμε τήν επαναστατική σημασία της. 'Υπάρχει

άφθονϊα βιβλίων καί μελετών γιά τό πως ν' ό.ποφύγουμε
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την Τεχνοκρατία, τό 1984 (λ.χ. τό fργo τού Αίεο Weston,
'Ατομικότητα καί 'Ελευθερία), δμως πολύ λίγοι άσχολοϋν

ται μέ τό πώς πρέπει νά άντιμετωπιστούν άποτελεσματικά

οι ποιοτικές άλ/αγές στόν τρόπο τής ζωής πού θά προκαλέ

σει ή κυβερνητική.

Τά δυό αυτά πρ06λήματα, έλεγχος τού πληθυσμού καί

κυβερνητική, προκαλούν τίς ίδιες νευρικές αντιδράσεις,

γιατί καί στά δυό δέν ύπάρχει κανένα προηγούμενο; ποιο

τική άλλαγή στίς βασικές σχέσεις τής άνθρωπότητας τόσο

μέ τήν παραγωγή 000 καί μέ τήν αναπαραγωγή της. Γιά τήν

αντιμετώπιση των σ06αρότατων συνεπειών τού ελέγχου τiις

γονιμότητας καί τής κυδερνητικης θά χρειαστεί ν' άπωσή

σουμε άμέσως μιά καινούργια κουλτούρα, θεμελιωμένη ο"

ένα νέο, ριζοσπαστικό όρισμό τών ι'.tνθρώπινων σχέσεων

καί τού ελεύθερου χρόνου τών μαζών. Γιά νά άναποοσδιο

ρίσουμε δμως ριζικά τίς σχέσεις μας μέ τήν παραγωγή καί

τήν αναπαραγωγή θά χρειαστεί νά καταστρέψουμε άμέσωτ

τό σύστημα των τάξεων καί τήν οίεογέναα. 'Από δώ και

μπρός δέν πρόκειται νά τσακωνόμαστε γιά τό ποιός « θά

φέρει τό καρδέλι » - δέν θά τό φέρνει κανείς, γιατί εανένατ

πιά δέν θα « εργάζεται ». οι επαγγελματικές διακρίσεις θά

πάψουν νά ύφΙστανται σέ μιά κοινωνία Μου οι μηχανές θά

κάνουν τή δουλειά καλύτερα άπό κάθε άνθοώπινο πλάσμα,

οσοδήποτε μεγάλο iΊ επιδέξιο κι άν είναι. "Ετοι οΙ μηχανές

θά μπορούν νά παίξουν ρόλο τελείως εξισωτικό, εξαφανί

ζοντας τό σύστημα τών τάξεων πού στηρίζεται στήν εκμε

τάλλευση τής εργασίας.

Ποιός θά μπορούσε νά εΙναι δ άμεσος άντίχτυπος της ευ

οερνητικοποΙησης πάνω ατή θέση της γυναΙκας ; Μποροϋμε
μέ δυό λόγια νά πρ06λέψουμε τά εξής; 1) Στήν &ρχή δ αύ

τοματισμός μπορεί νά συνεχίσει νά δίνει νέες έπαγγελματι

κές όπασχολήσεις στίς γυναίκες, δπως εlναι ή διάτρηση των

καρτελών τών ύπολογιστών, δ προγραμματισμός τους κ.λπ.

'Όμως οι δουλειές αυτές δέν είναι πιθανό νά διαρκέσουν

πολύ (&κριδώς γιατί οι γυναίκες, κατεξοχήν μεταδατιεή

εργατική δύναμη, θά είναι περιζήτητες γι' αύτέτ). Στό τέ

λος, δ τέτοιος άπλης ειδίκευσης tλεγχoς των μηχανών θά
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παραχωρήσει τή θέση του οέ μιάν είιρύτερη γενική γνώση

τού ελέγχου τους καί, ταυτόχρονα, στά ανώτατα επίπεδα,

σέ μιά πιό εξειδικευμένη γνώση τών πιό σύνθετων λειτουρ

γιών τους από μιά καινούργια έλίτ μηχανικών, τούς κυ6ερ

νητικούς. Τά διάφορα επαγγέλματα στά όποία οι' γυναίκες

έγιναν πρόθυμα δεκτές - οί κατώτερες κατηγορίες τών

« λευκών κολάρων» - θά αύτοματοποιηθοϋν εντελώς. Πα

ράλληλα οί δουλειές τού νοικοκυριού θά αϋτοματοποιη

θοθν άεόμα πιό πολύ, καί θά ελαττώσουν ακόμα περισσό

τερο τόν εργασιακό ρόλο τής γυναίκας. 2) Ή διάβρωση τής

θέση; τού « αρχηγου τής οίεογένειω; », ιδιαίτερα στήν ερ

γατική τάξη, ενδέχεται νά αναστατώσει άκόμη 6αθύτερα

τήν οΙκογενειακή ζωή καί τούς παραδοσιακούς ρόλους του

κάθε φύλου. 3)Ή μαζική αναταραχή ανάμεσα στούς νέους,

στούς φτωχούς, στούς άνεργους θά μεγαλώσει καί καθώς ή

εξεύρεση δουλειάς θά γίνεται όλο πιό δύσκολη καί καμιά

διαπαιδαγώγηση γιά τή διάθεση τού ελεύθερου χρόνου δέν

θά εχει προετοιμάσει τό κοινό στόν συγκλονισμό πού θά

προκαλέσει ή νέα αύτή κουλτούρα, τό επαναστατικό προ

ζύμι θά δουλεύει συνεχώς. "Ετσι, τελικά, ή κυ6ερνητική

μπορεί νά μεγαλώσει τήν απογοήτευση πού νιώθουν ήδη οί

γυναίκες από τόν ρόλο τους καί νά τίς σπρώξει στήν επανά

σταση.

Μιά φεμινιστική επανάσταση μπορεί νά αποτελέσει τόν

άποφαοιστικό παράγοντα γιά τήν αποκατάσταση μιας και

νούργιας οΙκολογικής ισορροπίας: επισήμανση τή; πληθυ

σμιακής εκρηξης, μετάθεση τή; προσοχή; από τήν αναπα

ραγωγή οτήν πρόληψη τή; έγκυμοσύνης καί αξιώσεις γιά

τήν ανάπτυξη τής τεχνητή; αναπαραγωγής, θά πρόσφεραν

μιάν έναλλακτική λύση στίς καταπιέσεις τή; βιολογικης οΙ

κογένειας. Ή κυβερνητική, άλλάζοντας τή σχέση τού άν

θρώπου μέ τήν εργασία καί τήν άμοιδή της, μετατρέποντας

τή δράση του από «δουλειά» σέ « παιχνίδι» (δράση πού

άσκείται γιά τήν ε'όχαρίστηση πού προξενει), θά επέτρεπε

έναν έντελώς νέο όρισμό τή; οίεονομιαε, μαζί καί τής οίκο

γενειακης μονάδας ύπό τήν οικονομική τη; ιδιότητα. Ή δι

πλή κατάρα, νά καλλιεργεί ό άνθρωπος τή γη μέ τόν Ιδρώτα
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του προσώπου του καΙ ή γυναΙκα νά γεννάει μέ πόνους τά

παιδιά της, θά καταλυθεί άπό τήν τεχνολογία κι έτσι γιά

πρώτη φορά θά γίνει δυνατή μιά πλέρια άνθρώπινη ζωή.

Τό φεμινιστικό κίνημα ~ει σάν κύρια αποστολή νά δώσει

στήν κουλτούρα μιά καινούργια οίκολογική ίηορροπία πού

είναι άπαοαϊτητη γιά τήν έπιδϊωση του άνθρώπινου είδους

στόν είκοστό αίώνα.



--'-"--_."



Συμπέρασμα

Ή τελευταία επανάσταση

1. ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΟΜΗΣ

Προτού μιλήσουμε Υιό τό μέλλον - δπως 1] έπανάστασή
μας θά επιτρέψει νά τό διαμορφώσουμε - liς κάνουμε μιά

άναεεφαλαϊωση, Υιό νά προσδιορίσουμε τά εiδικά χαρα

κτηριστικά πού θά πρέΠει νά εξαλειφθoίiν έ:πιμελώς άπ'

δλες τΙς νέες κοινωνικές δομές. "Βτσι, καθοδηγούμενοι από

αρνητικές τουλάχιστον κατευθυντήριες γραμμές, θά μπορέ

σουμε νά προχωρήσουμε aτή διατύπωση « ούτοπιεών θεω

οιών ».

Είδαμε δτι ή γυναίκα, πού διολογικά διαφέρει άπό τόν

άντρα, διαφέρει bτίσης πολιτιστικά άπό τό « ανθρώπινο »,

Ή φύση δημιούργησε αύτή τή θεμελιακή άνιοότητα - iι

μισή άνθρωπότητα πρέπει νά γεννήσει καΙ Υ' αναθρέψει τά

παιδιά όλόκληρου τού ε[δους - πού αργότερα ενισχύθηκε

καΙ θεσμοποιήθηκε πρός τό συμφέρον των άντρων. Ή άνα

παραγωγή τού είδους κόστισε ι':ι.κρι6ά στΙς γυναίκες, όχι

μόνο από αισθηματική, ψυχολογική καΙ πολιτιστική, άλλά

καΙ από καθαρά ύλική (φυσική) άποψη: πρΙν από τίς σύγ

χρονες ι':ι.ντισυλληπτικές μέθοδες, ή συνεχής τεκνοποιία

οδηγούσε σέ «γυναικείες ι':ι.ρρώστιες '" στό πρόωρο γηρας

καί τόν θάνατο. οι γυναίκες είναι ή τάξη των δούλων πού

διαιώνιζαν τό είδος, γιά νά μείνει ελεύθερο τό 6.λ/ο μισό νά

φροντίζει γιά τΙς ϋποθέσειτ τού κόσμου μας - ύπσθέσεις
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πού παρουσιάζουν άσφαλώτ άχαρες πλευρές, αλλά καΙ άλ

λες πολύ δημιουργικές.

Ή φυσική διάκριση τής έργασCΑς συνεχίστηκε μόνο χάρη

οέ μεγάλες πολιτιστικές θυσω; : άντρες καΙ γυναίκες άνέ

πτυσσαν μόνο τόν μισό εαυτό τους σέ οάρος τού άλλου μι

σού. Ή διαίρεση τής ψυχής σέ άντρική καΙ γυναικεία, Υιό

τήν ένϊοχυση της αναπαραγωγικής διαίρεσης, εΙχε τραγικές

συνέπειεο Ή ϋπερτοοφιεή ανάπτυξη τού όρθολογισμού

καί του επιθετικού ενστίκτου στούς άντρες, καΙ fι άτοοφϊα

της συγκινησιακής εύαισθησϊω; τους στάθηκε μιά κατα

στροφή τόσο φυσική (πόλεμος) 000 καί πολιτιστική. Ό

συναισθηματισμός καί ή παθητικότητα των γυναικών μεγά

λωσε τά δάοανά τους (δέν μπορούμε νά μιλήσουμε γι' αυτές

μέ τρόπο σύμμετρο σέ σχέση μέ τούς άντρες, γιατί fι διά

κριση των φύλων τίς έκαμε μιά τάξη θυμάτων). 'Από σε

ξουαλική άποφη αντρες καί γυναικες εΙχαν διαπλαστεί

πρός τήν κατεύθυνση μιας έτεροφυλοφιλίας εξαιρετικά κω

δικοποιημένης - ώς πρός τόν χρόνο, τόν τόπο, τή διαδικα

σία, άκόμα καί τόν διάλογο - καί περιορισμένης μόνο οτά

γεννητικά όργανα άντί νά εΙναι διάχυτη σ' δλόκληρο τό

φυσικό δν.

Προτείνω λοιπόν σάν πρώτα αιτήματα γιά κάθε νέο σύ

στημα :
1) Τήν άπελευθέρωση τής γυναίκας άπό rήν τυραννία τής

άναπαραγωγικής οιολογικής λειτουργίας τους, μέ κάθε

διαθέσιμο μέσο, καί τήν άνάθεαη τής τεκνοποιίας καί τής

άνατροφής των παιδιων ατήν κοινωνία σάν σύνολο, τόσο

aτoύς άντρες δσο καί στίς γυναίκες. Ύπάρχουν πολλά στά

δια στήν κατεύθυνση αύτή. Έχουμε ήδη τήν (τόσο δύσκολα

κερδισμένη) αποδοχή της «προγραμματισμένης οίπογέ

νειας », δ.ν όχι καΙ τήν πρόληψη τής ~κυμoσύνης αύτή ς

καθεαυτήν. Πολύ σύντομα θά ϋποθληθοϋν προτάσεις γιά

δλοήμερα παιδικά κέντρα, rσως καί γιά κέντρα πού λει

τουργούν δλόκληρο τό εικοσιτετράωρο μέ προσωπικό τόσο

άντρικό 000 καί γυναικείο. "Ομω ; αυτό, κατά τή γνώμη

μου, άποτελεί μιά δειλή, άν όχι τελείως ασήμαντη προώ

θηση. Μιλάμε γιά ριζικές μεταδφλέτ. Καί μ' δλο πού όέν
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ΤΕΛεΥΤΑIΑ ΕΠΑΝΑΣΤΛΣΗ ""
μποοοϋν δλα νά γίνουν μονομιας, δέν πρέπει νά ξεχνάμε

ποτέ τούς δασικούς σκοπούς. Τά ήμερήσια κέντρα είναι ένα

μέσο γιά τήν εξαγορά των μητέρων : άπλώς Ό.αφρύνουν τήν

άμεση πίεση χωρίς νά θέτουν τό Ερώτημα γιατί ή πίεση

αύτή νά άσεεϊται μόνο σέ σάρας των γυναικων.

Στό άλλο άκρο βρίσκονται οΙ πιό μακρινές λύσεις, πού

βασίζονται στΙς δυνατότητες της σύγχρονης έμ6ρυολογίας,

δηλαδή ή τεχνητή άναπαραγωγή - δυνατότητες τόσο τρο

μακτικές ακόμα, ώστε σπάνια συζητούνται σοθαοά. Είδαμε

δτι ως ένα σημείο δ φόδω; είναι δικαιολογημένος: ατά χέ

ρια τής σημερινης κοινωνίας καί μέ τήν καθοδήγηση των

σημερινών επιστημόνων (από τούς όποιου; λLγoι μόνον εί

ναι γυναίκες iΊ έστω φεμινιστές), κάθε άπόπειρα νά χρησι

μοποιηθεί ή τεχνολογία γιά τήν « άπελευθέρωση » όποιου

δήποτε εδναι ύποπτη, 'Όμως αϋτή τή στιγμή διατυπώνουμε

ϋποθέσευ; γιά μεταεπαναστατικά συστήματα, καί γιά νά

εύπολόνουμε τή συζήτηση θα αποδώσουμε κάποια ελαστι

κότητα στίς άπόψεις καί καλές προθέσεις σ' εκείνους πού

θά πραγματοποιήσουν τήν άλλαγή.

Ή τέτοια δμως άπελευθέρωση των γυναικών άπό τή θιο

λογία τους θά σημαίνει απειλή για τήν κοινωνική μονάδα

πού εΙναι όργανωμένη γύρω άπό τή διολογιεή αναπαρα

γωγή καί τήν ύποταγή των γυναικών στή θιολογιεή μοίρα

τους: τήν οϊεογένεια. Τό δεύτερο αίτημά μας θά είναι επί

σης μια δασική έπιθεση ενάντια στήν οΙκογένεια, αυτή τή

φορά δμως Φς οίκovομική μονάδα.

2) Τήν πλήρη αυτοδιάθεση, πού περιλαμΌάνει καί τήν

οίκονομική ανεξαρτησία τόσο των γυναικων δσο καί των

παιδιων. Γιά τήν επιτυχία του σκοπού «ϋτοϋ θά χρεια

στούν ριζικές άλλαγές στήν κοινωνική καί οίεονομιπή μας

δομή. Αυτός είναι ό λόγος πού πρέπει νά μιλάμε γιά ένα

φεμινιστικό σοοιαλισμό : στό άμεσο μέλλον, ύπό τόν καπι

ταλισμό, τό πολύ πολύ νά έχουμε μιά συμδολιεή ενσωμά

τωση των γυναικών στήν έργατική δύναμη. Γιατί οι γυναί

κες άποδείχτηκαν μιά χρησιμότατη φτηνή καί παροδική,

πολύ συχνά Ικανότατη, έφεδρεία έργατικής δύναμητ;", γιά

• Πολ/οί J1jρoϊO'~άμtνOΙ 11'α/τοτύχαΙΥαΥ οοχημ,a αΥ ύιτσχρώΥοη;aν γ
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νά μήν άναφέρουμε τήν οίκονομιπή άξΙα της παοαδοσιαεη ;
τους λειτουργΙας, τής αναπαραγωγης καΙ ανατροφής της

έπόμεvης γενιάς τών παιδιών, ενός έργου Υιό τό όποιο σή

μερα τούς παρέχεται μάλλον μιά προστασία παρά ενας μι

σθός. "Ομωτ, άσχετα από τό άν αναγνωρίζονται έπισημα,

αυτά άποτελοϋν οϋσιαστικέτ οίκονομικές λειτουργίες. Μέ

τή σημερινή τους ιδιότητα οι γυναικες αποτελούν τά πρα

γματικά θεμέλια τού οικονομικού bτoικσδoμήματoς, θεμέ

λια ζωτικης οημασϊω; γιά τήν ϋπαρξ'ή του". οι παιάνες

Υιό τήν αϋτοθυσϊα της μητρότητας έχουν μιά δάση στήν

πραγματικότητα. Ή μαμά έχει ζωτική σημασία Υιό τόν

αμερικάνικο τρόπο ζωής, μεγαλύτερη κι από τή μηλόπιτα.

Είναι ενας θεσμό; δΙχως τόν όποίο τ6 σύστημα κυριολε

κτικά θά εατέρεε. Σύμφωνα μέ τά επίσημα καπιταλιστικά

κριτήρια, δ λογαριασμός γιά τίς οΙκονομικές ύπηοεσϊο; πού

προοφέρει"'''' θά μποροϋσε νά φτάσει ως τό ενα πέμπτο τού

ακαθάριστου έθνιποϋ είσοδήματοτ. "Ομωτ fι πληρωμή τής

άναλάδουν οι ίδιοι τά καθήκοντα τίί'ν γραμματέwν τους Ί'Ι νά κάνουν χω

ρίς α\,τες. Ξέρω πολλές γραμματεΙς πού ύπογράφουν άδίστακτα μέ τό

όνομα των προϊσταμένων τους στίς δικές τφυτ (συχνά ~ξoχες) λύσεις. ΟΙ

Ικανότητες τών γυναικών, ΙδιαΙτερα έκεΙνιο}ν πού tιΥΥαλαν πανεπιστήμια,

θά κόστιζαν δλόκληρη περιουσία άν άμεΙ60νταν μέ τήν κλίμa;κα τού άρρε

νος προσωπικού .
• Ή Margaret Benston (<<'Η Πολιτική ΟΙκονομία τής ΆπελευθΈQωσης

τών Γυναικών» στό Month]y Review τού Σεπτέμδρη 1969) στήν προσπά

θειιi της ν' άπσδείξει δτι ή εκμετάλλευση τών γυναικών ε{ναι οτήν πρα

γματικότητα οΙκονομική (άν καί ή ανάλυση πού προηγήθηκε ήταν λανfJα

σμένη), κάνει διάκριση ανάμεσα στήν οΙκονομία τού άνηφωϋ έποικοδσ

μήματα; πού δασίζεται στήν εμπορευματική παραγωγή (καπιταλιστική

Ιδιοκτησία τών μέσων παραγωγης καί μισθωτική έργασία) καί τήν προδιο

μηχανική οίεογενειακή έπαναληπτική παριιγωγή γιά άμεση κατανάλωση.

'Επειδή ή τελευταία δέν άποτελεί μέρος τής σύγχρονης οΙκονομίας, δ ρό

λος της ατή δάση της επίσημης σύγχρονης ΟΙκονομίας αύτής συχνά παρα

δλέπτται. "οτσν γΙνεται λόγος γιά τήν ενσωμάτωση των γυναικών στό

έποικσδόμημα τής εμπορευματικής οΙκονομΙας, δέν παίρνεται ύπόψη ή τε

ράστια ποσότητα παραδοσιακής παραγωγής πού εξακολουθεί νά εΙναι

άπαραίτητη. Ποιός θά τή δώσει;

•• 'Η Ju]\e( MiIcheH ατό' «['υναίκες: 'Η Μακρότερη 'Επανάσταση"

(New Left Review, Δεκέμδρης 1966) ύποστηρΙζει δτι « οι οΙκιακές έργα

σίες είναι τεράοτιε; άν άποτιμηtlούν σέ δρους παραγωγικής εργασίας. Στή

Σουηδία. οΙ γυναΙκες καταναλώνουν 2.340 εκατομμύρια ώρες τόν χρόνο
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νοικοκυράς δέν άποτελει λύση. Ή άμοιθή της, δπως συχνά

συζητιέται σοβαρά aτή Σουηδία, εΙναι μιά μεταρρύθμιση

πού δέν θά έθιγε τόν δασικό καταμερισμό της ~γασίας κι

έπομένως δέν θά ξερίζωνε τίς όλέθριες ψυχολογικές καί

πολιτιστικές συνέπειες αϋτοϋ τοϋ εαταμερισμοϋ τ/ς εργα

σίας.

'Όσο γιά την οικονομική ι':ι.νεξαρτησία των παιδιών, αυτή

είναι ένα όνειρο πού δέν πραγματοποιήθηκε ι':ι.κόμα σέ κα

νένα μέρος τού κόσμου. 'Αλλά καί στήν περίπτωση των

παιδιών, θέλουμε νά πετύχουμε γι' αυτά κάτι παραπάνω

ι':ι.πό την απλή ενσωμάτωσή τους στό εργατικό δυναμικό

έπιδιώκουμε τ/ν κατάργηση της ίδιας της εργατικής δόνα

μης, σέ συνθήω; ένάς σοσιαλισμού πού θά βασίζεται στήν

κυβερνητική, τή ριζική ι':ι.ναδιάρθρωση της οίπονομιαα,

δπου ή « ~γασία », δηλ. ή πληρωμένη εκτέλεση των εργων,

θά έχανε τη σημασία της. Ή μεταεπαναστατιεή μας κοινω

νία θά φρόντιζε γιά τήν ίπανοποϊηοη των άναγπών όλων

των άτόμων, ενήλικων καί άνήλικων, ι':ι.νεξάρτητα άπό τήν

κοινωνική τους συνεισφορά, κι έτσι θά πραγματοποιούσε

τήν πρώτη στήν Ιστορία ίση κατανομή τού πλούτου.

UΩς τώρα χτυπήσαμε την οΙκογένεια οέ δυό μέτωπα,

ι':ι.μφισΌητώντας τά θεμέλια της όργάνωσής της ~ την άνα

παραγωγή τού είδους άπό τΙς γυναίκες - καί τό άποτέλεσμά

τη ς - τη φυσική εξάρτηση των γυναικών καί παιδιών. .Η
εξαφάνιση των δυό αϋτών παραγόντων θά ήταν άοεετή, γιά

νά καταστρέψει τήν οικογένεια πού θρέφει την ψυχολογία

της δύναμης. "Ομωτ θά προχωρήσουμε ι':ι.κόμα πιό πέρα στό

τσάκισμά τη ς.

3) Τήν όλοκληρωτική ενσωμάτωση των γυναικων καί των

παιδιών σ' όλες τίς πλευρές τής κοινωνίας στό σύνολό της.

'Όλοι οι θεσμοί πού χωρίζουν τά φύλα είτε αποκλείουν τά

γιά οΙκιακές εργασΙες, έναντι 1.290 έκ(ΙΤOlψυρΙων ωρών πού καταναλώ

νουν στή βιομηχανία ». Ή Chtlsc Manhattan Bank υπολογΙζει τή διάρκεια

της σuνoλικης οΙκιακης ~ρyασΙας της ΥυναΙκας σέ 99.6 ώρες τιj Οδομάδα.

Ή Margaret Benston iιπoλoγΙζει τό ~λάχιστo δρω οΙχιακης έργασΙας σέ 16
(ορες τή 6δομάδα Υιό μια παντρεμένη γυναίκα χωρίς παιδιά, δηλαδή περΙ·

που τό μισό της διάρκειας μιας κανονικης έργάσιμης έ6δομάδας. Μιά

παντ~ψ-έ"'1I"έ παιδιά ''ι'Υάζι-τα\ nιυλάχιστΟΥ 12 ώρις τήν ήμερα.
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παιδιά άπό τήν κοινωνία των μεγάλων, δπως είναι τά σχο

λεία, πρέπει νά καταργηθούν. Κάτω τό σχολειό!

Τά τρία αύτά αιτήματα θεμελιώνουν μιά φεμινιστική

έπανάσταοη πάνω στήν προηγμένη τεχνολογία. ΚαΙ δ.ν

καταργηθούν οί πολιτιστικές διακρίσεις ανάμεσα σέ άντρες

καί γυναικες, ενήλικους καΙ παιδιά, δέν θά ύπάρχει πιά ή

ανάγκη της σεξουαλικής εατωτιεσητ πού συντηρεί αύτή τήν

ταξική ανισότητα, καΙ Υιό πρώτη φορά θά μπορέσουμε νά

ζήσουμε μέσα σέ μιά «φοσιεή • σεξουαλική ελευθερία.

"Ετοι φτάνουμε στό τέταρτο αίτημά μας:

4) Τήν έλευθερία δλων των γυναικων καί παιδιών νά κά·

νουν δ,τι θέλουν σεξουαλικά. Δέν θά ύπάρχει πιά κανένας

λόγος νά μήν τό κάνουν. ('Επιχειρήματα τού παρελθόντος

ενάντια σ' αύτή τήν ελευθερία: ή πλήρης ελευθερία ατή σε

ξουαλική δραστηριότητα θά έδαζε σέ κίνδυνο τή συνεχή

αναπαραγωγή πού είναι άπαραϊτητη γιά τήν ΕπιοΙωση τού

άνθρώπινου εrδους κι έτσι χρειάστηκε νά περιορίσουμε,

μέσω της θρησκείας παϊ άλλων πολιτιστικών θεσμών, τή σε

ξουαλικότητα μόνο στήν άναπαραγωγή, κι δλες τΙς μή άνα

παραγωγικέs σεξουαλικές ήδονές νά τίς θεωρούμε σάν εκ

τροπές iΊ καΙ κάτι χειρότερο. Ή σεξουαλική ελευθερία τών

γυναικών θά έεανε άμφϊδολη τήν πατρότητα τού παιδιού,

κι έτσι θ' άπειλούσε τήν κληρονομική διαδοχή. Ή σεξουα

λική ζωή των παιδιών !!.:πρεπε νά κατασταλεί, γιατί θ' ωτο

τελούσε ωτειλή γιά τήν έπιοφαλή εσωτερική ισορροπία τής

οίεογένειατ. - Οι σεξουαλικές αυτές καταστολές μεγάλω

ναν άνάλογα μέ τήν πολιτιστική ύπέρθαση της διολογικής

οΙκογένειας). Στή νέα μας κοινωνία, ή άνθρωπότητα θά

μποοεϊ τελικά νά ξαναγυρίσει aτή φυσική της «πολύ

μορφη » σεξουαλικότητα - δλες οι μορφές της θά είναι έπι

τρεπτές κα( άνεκτές. Τό ολότελα διαποτισμένο άπό σεξουα

λικότητα πνεύμα πού στό παρελθόν πραγματοποιήθηκε σέ

πολύ λίγα μόνο πρόσωπα (μιά έπιδϊωση) θά γϊνει οικουμε

νικό. Ή άπόκτηση μιας τεχνητής κουλτούρας δέν θά είναι

δ μοναδικός δρόμος πρός τή σεξουαλική αύτοποαγμάτωση :
ό καθένας θά μπορεί τώρα νά αύτοποαγματωθεϊ πλέρια

από μόνο τό γεγονός δτι ύπάρχει καΙ δρα.
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2. ΦΟΒΟΙ ΚΑΙ ΣTOXAI:MOI

'"

Αυτές οί μεγάλες κατηγορηματικές προσταγές ποέπει ν'

αποτελέσουν τή δάση κάθε είδικότερου ριζοσπαστικού φε

μινιστιεοϋ προγράμματος. "Ομωτ τά επαναστατικά μας αι

τήματα είναι πιθανό νά συναντήσουν κάθε εfδους άντϊ

δραση, από τΙς ηπιες επιφυλάξεις (ουτοπικά ... άνεδα

φικά ... παρατραβηγμένα ... γιά τό πολύ μακρινό μέλλον ...
άπραγματοποίητα ... μπορεί νά μήν εδναι τέλεια, άφοϋ δμως

δέν έχετε τϊποτε καλύτερο ... ) μέχρι τήν ύστερία (άπαν-

θρωπα παρά φύσιν ... νοσηρά ... διεστραμμένα ... κομμου-

νιστικά « 1984 » ... τί ; νά καταστρέψετε τή δημιουργική

μητρότητα άντιεαθιοτώντω; τη μέ δρέφη πού θά άναπτυ

χθοϋν μέσα σέ γυάλινους σωλήνες, τέρατα φτιαγμένα από

τούς έπιοτήμονο; ; ετλ.}. Είδαμε δμως δτι οι τέτοιες άρνη

τικές άντιδράσεις μποοοϋν νά δεϊχνουν κατά παράδοξο

τρόπο πόσο κοντά στόν στόχο χτυπάμε : δ έπαναστατιεότ

φεμινισμός είναι τό μόνο ριζοσπαστικό πρόγραμμα πού

μπορεί ν' αγγίξει τά συγκινησιακά στρώματα πού άπλώνον

ται κάτω από τή «σ06αρή » πολιτική καΙ νά ουμδιδάσει

έτσι τό προσωπικό μέ τό κοινό, τό υποκειμενικό μέ τό αντι

κειμενικό, τό συναισθηματικό μέ τό δρθολογικό - τή θη

λυκή άρχή μέ τήν άρσενική.

Ποιά εlναι τά κύρια συστατικά στοιχεία τής άντϊσταοητ

αυτής πού εμποδίζει τούς άνθοώπουτ νά πειραματιστούν μέ

εναλλακτικές λύσεις πού νά ύποκαθιστοϋν τήν οίπογένεια,

καΙ πού όφεαεται ή αντίσταση αυτή ; "Ολοι μας ξέρουμε

τΙς λεπτομέρειες τού 'Όμορφου καινούργιου κόσμου * : ιρυ
χρές κολλεκτί6ες, μέ καταργημένη τήν προσωπικότητα, τό

σέξ περιορισμένο σέ μιά μηχανική πράξη, παιδιά πού γί

νονται ρομπότ. Ό Μεγάλος 'Αδελφός πού χώνεται σ' δλες

τίς λεπτομέρειες της ιδιωτικής ζωής, σειρές σρεφών πού τά

ταtζoυν άψυχες μηχανές, ευγονισμό; πού τόν χειρίζεται τό

κράτος, γενοκτονια των ελαττωματικών καΙ τών καθυστε

ρημένων, γιά νά δημιουργηθεί από τεχνικούς μέ t'ίσπρη

• Τό περ(φημο μυθιστόρημα τού Aldous Huxley «Brave New World».
(Σημ. Μετ.).
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μπλούζα μιά ράτσα ϋπεοανθρωπων- κάθε συναίσθημα χα

ρακτηρίζεται άδυναμϊα , ~ρωτας δέν ύπάρχει πιά, ε.λπ. Ή

οικογένεια (πού, παρά τόν καταπιεστικό χαρακτήρα της,

άποτελεί σήμερα τό τελευταίο καταφύγιο ενάντια στό κρά

τος πού κάνει κατάχρηση της εξουσίας του, ένα καταφύγιο

πού παρέχει τήν ελάχιστη αίοθηματιεή ζεστασιά, τήν Ιδιω

τική ζωή εαϊ τήν άτομική άνεση πού διαθέτουμε ακόμα) θά

καταστρεφόταν καί ή φρίκη αύτή θά είοχωροϋσε μέσα σέ

κάθε σπίτι.

Πράγμα παράδοξο, ενας από τούς λόγους γιά τούς

όποίους τόσο συχνά γίνεται λόγος γιά τόν 'Εφιάλτη του

1984 εlναι δτι κατάγεται κατευθείαν από τά κακά τής σημε

ρινής κοινωνίας δπου έπικρατει δ άντρας καί πού αποτελεί

τήν ακραία τους έκδήλωση. Λογουχάρη, πολλές από τίς

οπτικές λεπτομέρειές του εΙναι παρμένες άμεσα από τά όρ

ηανοτοοφεϊα μας καί &λλα κρctτικά Ιδρύματά μας γιά παι

διά" .
Ό Έφιάλτης αύτός εΙναι άμεσο προϊόν της προσπάθειας

νά φανταστοϋμε μιά κοινωνία δπου οί γυναίκες θά γίνουν

σαν τούς άντρες, θά πάσχουν από τήν ίδια συναισθηματική

• ΕΙναι αλήθεια πώς τά παιδιά των όρφανσtρσφειων στερούνται άκόμα

καί τή στοργή καί τή φρσντίδα πού δείχνουν οΙ γονείς στά παιδιά τους,

πράγμα πού Jtροκαλεi ψυχικές ανα.πηρίες, δπιος έχει άποδειχθεί άπό τό

τέοτ δτι τό ΙΟ (6 δείκτης νοημοσύνης) εΙναι χαμηλότεeoς στά παιδιά του

Ιδρύματος, ή άδυναμία συναισθηματικής προσαρμσΥης μεγαλύτερη, άκόμα

καί δτι ή σεξουαλική λειτουργία - &τως άπέδειξε τό Jtερίφηιw πείραμα μέ

τού; πιθήκους πού στερήθηκαν τΙς μητρικές φροντίδες - εΙναι μειονεκτική

ή κατεστραμμένη. Όμως tκείνοι πού επικαλούνται τόσο θριαμδευτικά τίς

στατιστικές αυτές γιά νά δυσφημήσουν τίς ριζοσπαστικές λύσεις δέν δλέ

πουν δτι τά όρφανοτρσφεία άκριδώς αποτελούν τήν άντίθεση των λύσεων

aVTU)Y, δτι στήν πραγματικότητα εΙναι συνέπειες τijς κατάστασης πού

προσπαθούμε νά διορθώσουμε,

Τό όρφανοτροφείο εΙναι ή άfll'11τική συνέπεια της ουωγένειατ, άκριοώς

δπως ή πορνεϊα εΙναι τό άμεσο αποτέλεσμα του θεομοϋ τού πατριαρχικού

γάμου. Όπως ή πορνεία συμπληρώνει ιόν γάμο, ~σι καΙ τό όρφανοτρο

φεϊο εΙναι τό άναπόφευκτο συμπληρωματικό κακό σέ μιά κοινωνία στήν

όποία τά ΠΕ{)ισσότερα παιδιά ζουν κάτω άπό ενα σύστημα κηδεμονίας άπό

τούς φυσικούς τοιη; γονείτ. Στήν περίπτωση τήτ πορνείας, ί:πηδή οι γυ

ναίκες ζουν κάτω άπό Τήν" κηδεμονία τών άντρών , οΙ άζήτητες γυναίκες

ε{ναι {'ποχρεωμένες νά πληρώνουν εΙδικό τίμημα" οτήν Jtερ(πτωση των
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παράλυση, πράγμα πού θά κατέστοεφε τή λεπτή ισορροπία

τών διαπλεεομένων άλληλεξαρτήσεων.

Έμείς ϋποδεϊχνουμε τήν άντϊθετη λύση. Άντί νά συγκεν

τρώσουμε τη « θηλυκή άρχή » σ' ένα « ιδιωτικό» καταφύ

γιο, δπου οί άντρες εατεδαϊνουν κατά περιόδους γιά ν'

άναεουφιοτοϋν , θέλουμε νά τήν άπλωσουμε εκ νέου - άνα

δημιουργώντας γιά πρώτη φορά τήν κοινωνία άπό τά ίδια

τα θεμέλιά της. Ό δύσκολος θρίαμοος τΟΟ άνθρώπου πάνω

στή Φύση τόν έκανε Ικανό νά αποκαταστήσει έεεϊνο πού

εδναι πραγματικά φυσιεό : θά μπορούσε νά λυτρωθεί από

τήν κατάρα πού δάρυνε τόν •Αδάμ καί την Εύα, καί νά

ξαναφέρει τόν Κήπο τής Έδέμ πάνω aτή γη. "Ομωτ στή

διάρκεια τής μακρόχρονης αυτης προσπάθειας ή φαντασια

του έπαθε άσφυξία : φοδάται μήπως ένσωματώνοντω; τήν

κατάρα τής Εύας στή δική του μεγαλώσει τήν ταλαιπωρία

του.

'Ωστόσο ύπάρχει ενας πιό συγκεκριμένος λόγος γιά τόν

όποιο αυτή ή εικόνα τής φρίκης επιδρα πάνω στό ϋποσυ

νεϊδητο καί εμποδίζει νά δοθεί σοδαρή προσοχή στόν φεμι

νισμό : ή άποτυχια τών προηγούμενων κοινωνικών πειρα

ματισμών. τά ριζοσπαστικά πειράματα καί δταν πατάφε-

όQφ«να/ν, επειδή τά παιδιά άπoτελoiιν κτήματα δρισμένων ατόμων καΙ όχι

ελεύθεl}(t μέλη τής κοινωνίας, τά αζήτητ« παιδιά ύποφέρουν.

Όρφ«νά είναι τά άτυχα tκείνα παιδιά πού δέν έχουν κανένα γσνιό

μέσα σέ μιά κοινωνία πού δρίζει πώς δλα τά παιδιά πρέπει νά έχουν γο

νείς: γιά να επιζήσουν. "Όταν δλοι οι ένήλικοι γίνονται μονοπώλιο τιi'ν

φυ"",κων παιδιών τουτ. δέν μένει εανένα]; νά φροντίσει γιά τά όρφανά.

"Αν όμως κανέν«ς δέν εΙχε άποκλειστικές σχέσεις μ~ τά παιδιά, τότε ολοι

θά ,~τ«ν ελεύθεροι νό φροντίσουν γιά δλα τά παιδιά. Τό φυοιπά ένδιαφέ·

ρον του ανθρώπου γιά τά παιδιά, &ντί νά περιοριστεί μόνο στό δικό του

παιδί, θά άπλωνόταν σ~ δλα τά παιδιά.

Τά κακά αύτοϋ τού συστήματα; των όρφανστροφείων, ή ωτρόσωπη,

ανώνυμη ζωή σ' αύτά πού θυμίζει στρατώνα, όφείλονται στό γεγονός ότι

τά όeφανoτρoφεία εΙναι οι σκουπιδότοποι γιά τούς όπόβλητους ένάς άπο

κλειστικσU αΚOγενειακoiι συστήματοτ- αντίθετα έμείς θέλουμε νά επεκτεΙ

νoυ~'ε τά οΙκογενειακά αίσθήματα σ' όλη τήν κοινωνία. Έτσι τά παιόικά

Ιδρύματα, μέ δλες τους τΙς συνέπειετ, είναι άπό τούς πιό μακρινοί' ς έπα

ναοταωωύτ στόχους μας, γιατί παραβιάζουν οχεδόν δλα τά ούσιώδη αί

τήματά μας: τήν ένσωμάτωση των παιδιών ατή συνολική κοινωνία καί τήν

παραχώρηση ο' αυτά πλήρους οικovψικής καί σεξουαλικής tλw!Jξρίας.
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ραν νά λύσουν μερικά προβλήματα, δημιούργησαν aτή θέση

τους δλόκληρη σειρά νέων - όχι κατανάγκη άνώτερου επι

πέδου - προ6λημάτων. ~Aς ρίξουμε λοιπόν μιά βιαστική

ματιά σέ μερικά άπό τά ριζοσπαστικά αυτά πειράματα, γιά

νά προσδιορίσουμε τούς λόγους τή; άποτυχίας τους - γιατί

πιστεύω ότι σέ όλες τίς περιπτώσεις ηταν δυνατό νά προ

δλεφθεί fι άποτυχία τους, άφού ήταν γνωστά τά δεδομένα

τού πειράματος καί τό Ιδιαίτερο κοινωνικό τους πλαίσιο.

Θά μπορέσουμε τότε νά χρησιμοποιήσουμε τίς πληροφορίες

αυτές σάν ένα καινούργιο πολύτιμο μίτο τή; 'Αριάδνης,

πού θά μας διδάξει τί πρέπει προπαντός ν' άποφύγουμε στό

πρόγραμμά μας.

Τή σημαντικότερη άποτυχία ωτ' όλα τά σύγχρονα κοινω

νικά πειράματα σημείωσαν οί ρωσικές κομμούνες (ή άποτυ

χία τής Ρωσικής 'Επανάσταση; γενικά εΙναι ένα αγκάθι στά

πλευρά τού κάθε ριζοσπάστη- όμως ή άμεση σχέση τη; μέ

τίς κομμούνες καί τήν αποτυχία τους σπάνια άναφέοεται).

'Από κάποια είοωνεϊα τή; τύχης ή αποτυχία αυτή δδήγησε

στό συμπέρασμα δτι ύπάρχει αίτιαεή σχέση ανάμεσα στήν

κατάργηση τής οίεογένειω; καί στήν άνάπτυξη ένός δλο

κληρωτικού κράτους ." Από τή σκοπιά αυτή ή μεταγενέστε

ρη αποκατάσταση στήν ΕΣΣΔ τού οικογενειακού πυρήνα

φαίνεται σάν μιά τελευταία άπεγνωσμένη προσπάθεια γιά

τή σωτηρία τών ανθρωπιστικών άξιών - τή; ιδιωτικής

ζωής, τής άτομικότητας, τού ερωτα κ.Μ. - πού εξαφανί·

ζονταν μέ γοργό ρυθμό.

Στήν πραγματικότητα όμως πρόκειται γιά τό αντίθετο: ή

dπoτυχία τής Ρωσικής Έπανάστασης δφείλεται άμεσα στήν

αποτυχία τών προσπαθειών της νά καταργήσει τήν οίκογέ

νεια καί τή σεξουαλική καταπίεση. Τήν αποτυχία αυτή μέ

τή σειρά της, όπως είδαμε, τήν προκάλεσαν οί στενότητα;

μιας επαναστατική; ανάλυση; πού έφεοαν τή σφραγίδα τών

αντρικών προλήψεων καί πού στηριζόταν μόνο στίς οίκονο

μικές τάξεις καί δέν έπαιονε καθόλου ύπόψη τήν οικογέ

νεια, οϋτε καί τή λειτουργία της σάν οΙκονομικής μονάδας.

'Επιπλέον, δλες οί σοσιαλιστικές επαναστάσεις μέ-χρι αήμε·

ρα απέτυχαν η θ' αποτύχουν γιά τούς ίδιους ακρι6ώς λ6-
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γους. "Οποιαδήποτε αρχική απελευθέρωση πού θά πετύχει

δ σημερινός σοσιαλισμός θά ξανακυλάει πάντα στήν κατα

πίεση, γιατί ή δομή τής οίεογένειω; εlναι ή πηγή τής ψυχο

λογικης, της οίεονομιπή; καί τής πολιτικης καταπίεσης. ΟΙ

προσπάθεια; τού σοσιαλισμού νά άπαλονε, τή δομή τής έξ

ουσίας μέσα στήν οικογένεια ένσωματώνοντας τίς γυναίκες

στήν έργατική δύναμη clναι 6.πλώς ρεφορμιστικές. Γι' αυτό

καΙ δέν πρέπει νά μας ξαφνιάζει τό γεγονός δτι ό σοσιαλι

σμός, μέ τή σημερινή του συγκρότηση στά διάφορα μέρη

τού κόσμου, δχι μόνο δέν άποτελει δελτϊωοη οέ σύγκριση

μέ τόν καπιταλισμό, άλλά συχνά είναι καΙ χειρότερος.

"Ετσι αναπτύσσεται ένα από τά δασικά στοιχεία της ει

κόνας τού Έφιάλτη : ή καταστροφή τής οίεογένειατ σάν

τελευταίου καταφύγιου γιά τήν Ιδιωτική ζωή, τήν άνεση,

τήν ατομικότητα κ.λπ. καί ή πλήρης είοδολή τού οίκονομι

κού έποιεοδομήματο; σ' όλες τίς πτυχές τής ζωής, ή ενταξη

των γυναικών σ' έναν αρσενικό κόσμο άντϊ της γενικης

κατάργησης τής διάκρισης οέ σεξουαλικές τάξεις. 'Επειδή

δέν έγινε καμιά πρόΟλεψη γιά τήν αποκατάσταση τού θη

λυκού στοιχείου στόν έξωτερικό κόσμο, γιά τήν ένσωμά

τωση τού « προσωπικού» μέσα στό « δημόσιο », επειδή ή

« θηλυκή ό.ρχή » έλαχιστοποιήθηεε Ίi καΙ σδήστηεε αντί νά

διαδοθεί καΙ νά εξανθρωπίσει δλόκληρη τήν κοινωνία γενι

κότερα, τό όποτέλεσμα ήταν ή φρΙκη.

Ό Βίλχελμ Ράιχ, στή Σεξουαλική 'Επανάστασή του,

συνόψισε ώς έξης, στήν καλύτερη μέχρι σήμερα σχετική

ανάλυση, τούς ειδικούς αvtικειμενικούς λόγους πού εκαναν

τίς ρωσικές κομμούνες ν' ό.ποτύχουν :
1) Σύγχυση της ήγΕΣCας καΙ φυγή μπροστά στό πρό

Ολημα.

2) Τό επίμοχθο 4ιγο τής άνοιεοδόρηοητ γενικά, έξαιτίας

τής ρωσικης καθυστέρησης τής τσαρικής Ρωσίας, τού πολέ

μου καί της πείνας.

3) Ή α/ειψη μιας θεωρίας. Ή Ρωσική 'Επανάσταση

ήταν ή πρώτη στό clδος της. Δέν έγινε καμιά προσπάθεια ν'

αντιμετωπιστούν τά συναισθηματικά-σεξουαλικά-οΙκογε

νειακά προδλήματα κατά τή διαμόρφωση τής δασικης έπα-
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ναστατιεήτ θεωρίας. (~H. κατά τή δική μας διατύπωση, δέν

ύπήρξε « συνειδητοποίηση» τής καταπίεσης των γυναικών

καί τών παιδιών, ούτε ριζοσπαστική φεμινιστική άνάλυση

πρίν άπό τήν ίδια τήν επανάσταση).

4) 'Η σεξουαλικά αρνητική ψυχσλσγική δομή τού ατό

μου, πού δημιουργήθηκε καί ένισχύθηκε aτό κύλισμα τής

ίστορίας άπό τήν οικογένεια, εμπόδισε τήν απελευθέρωση

τοϋ άτόμου άπό τήν ίδια τή δομή αυτή. "Οπωτ τό διατυπώ

νει ό Ράιχ:

Πρέπει να θυμόμαστε δη τα άνθρώπινα όντα φοέοϋνται τρομερά

τό είδος ακριοως της ζωfjς πού λαχταρoίiν τόσο πολύ, αλλά πού

βρίσκεται σε άντϊθεση μέ τή δομή τους.

5) Ό εκρηκτικός χαρακτήρας της συγκεκριμένης πολυ

σύνθετης ύφης τής σεξουαλικότητας.

Στήν εικόνα της έποχης πού έδωσε δ Ράιχ νιώθει κανείς

τήν απέραντη απογοήτευση ανθρώπων πού προσπαθούν νά

απελευθερωθούν χωρίς νά έχουν μιά καλά επεξεργασμένη

θεωρία γιά νά τούς καθοδηγεί. ΚΙ έκείνο πού έκανε ακόμα

πιό δαρειά τήν άποτυχϊα τους ηταν ότι προχώρησαν τόσο

πολύ δίχως ό.ρκετή προπαρασκευή: ή καταστροφή τής

ισορροπίας τής σεξουαλικής πόλωσης χωρίς τήν όλοκληρω

τική εξάλειψή της εΙχε αποτελέσματά πιό όλέθρια παρά αν

δέν γινόταν τίποτε.

"Ενα ιiλλo πειραματικό κοινοτικό σύστημα, πού διασαλ

πίστηκε ευρύτατα, είναι τά κιμπούτζ τοϋ 'Ισραήλ. 'Εδώ

δμως ή αποτυχία δέν έφταοε ώς τά άκρα. Συχνά υποστηρί

ζεται δτι τά παιδιά των κιμπούτζ δέν ~oυν άτομιεότητα,

δτι δείχνουν ένα «ό.γελαίο » πνεύμα πού εδναι τό τίμημα

γιά τήν κατάργηση τής οικογένειας (πράγμα πού επισύρει

δρισμένες επικρίσεις: άν εσύ είσαι διατεθειμένο; νά κατα

Μλεις τό τίμημα ... , αυτό είναι δουλειά δική σου). Προτιμώ

δμως νά μιλήσω έδω μέ βάση τή δική μου πείρα, αν καί

ύπάρχουν γιά τό θέμα αυτό πολλά ΟιΟλία. Νά φί έντυπω

σεις μου από τά κιμπούτζ :
"Ο καταμερισμός τής εργασίας εlναι δσο ποτέ ισχυρός

(μιά γυναίκα μου εξήγησε δτι ή δδήγηση ένός τρακτέρ
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καταστρέφει τό χρωμα τού προσώπου). Μόνο τά ξένα κορί

τσια ρωτούν άκόμα γιατί οί γυναίκες δέν δουλεύουν οτά

χωράφια άλλά, άντιθετα, κλείνονται στήν κουζίνα, στό

πλυντήριο, στό ραφείο, 1'1τό πολύ-πολύ άσχολοϋνται μέ τό

όρνιθοτροφείο". Τά παιδιά παρουσιάζουν έντονη ταύτιση

μέ τούς γεννήτορές τους (πολύ συχνά άκούς τίς λέξεις Ema
SheIi, Abba Sheli,« ή μαμά μου, δ μπαμπάς μου», στόν ίδιο

τόνο πού κάθε παιδί σ' όλα τά οικοδομικά τετράγωνα των

ΗΠΑ λέει : «~Aν δέν τό κάνεις, θά τό πω στόν μπαμπά

μου» 1'1«Ή μαμά μου θά σού τίς ορέξει »). α οικογενεια

κοί δεσμοί παραμένουν ισχυροί, αν καί άποφεύγονται οι

χειρότερες συνέπειές τους.

Πάνω άπ" δλα, τά παιδιά άκόμα κρατιοϋ-νται χωριστά,

~oυν μάλιστα καί τίς δικές τους έγκαταστάσεις, τίς φάρμες

τους μέ τά ζώα τους, τίς δικές τους ώρες φαγητοϋ, τίς δικές

τους άσχολίες. Ή έννοια της παιδικής ήλικίας διατηρείται

μαζί μέ τίς ίδιαιτερε; ασχολίες της. Ή φοϊτηοη στό σχολειό

ακολουθεί τά ευρωπαϊκά πρότυπα, δ.ν καί μερικές άπό τίς

χειρότερες πλευρές τους, δπως ή κατάταξη των παιδιών

ανάλογα μέ τή 6αθμολογία τους. έχουν tξαλειφθεί. Ή τάξη

εξακολουθεί νά ύπάρχει μέ τήν ίδια άναλσγία ένόι; δασκά

λου γιά είκοσι παιδιά, καί σάν τελικός σκοπός παραμένει

πάντα ή επιδοκιμασία των μεγάλων καί όχι ή γνώση κα

θεαυτή.

Ή συμμόρφωση πρός τούς σεξουαλικούς ρόλους των δυό

φύλων ευνοείται έντονα (υπάρχουν χωριστά μπάνια γιά τ'

αγόρια καΙ χωριστά γιά τά κορίτσια), καΙ ή όμοφυλοφιλία

1'1καί ή διφυλοφιλία είναι τόσο δ.γνωστες, ώστε, δταν μί
λησα γι' αϋτέο, μερικές γυναίκες δγήκαν άπό τήν αίθουσα

σέ ένδειξη διαμαρτυρίας. Παρά τΙς φήμες γιά τό αντίθετο,

τό κιμπούτζ γίνεται δλο καί πιό συντηρητικό άπό σεξουα-

• Στή σύντοαη διαμονή μου εκα διαπίστωοα το. έξής : Μιά •Αμερικανίδα
φίλη μου, διπλωματούχος νοοοκόμα, παρά τίς άκσύραστες προοπάθειές

της, δέν μπόρεσε νά δρεί δουλειά στο άναρρωτήριο, γιατί όλες οι γυναίκες

χρειάζονταν στήν κουζίνα. Γιά μια θέση στό παπουτσίδικο πήραν ενα

νεαρό τελείως άσχετο άπό τή δουλειά παραμερίζοντας μια κοπέλα πού

ώστόσο η~ε\;'ε καλά τιj σ;ι;ετική I,έ τά δέ\;,ι",>τα δουλειά.
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λική άποψη (μιά ανύπαντρη θά ντρεπόταν νά ζητήσει άντι

συλληπτικά χάπια καΙ ενα άφροδϊσιο νόσημα εlναι κάτι τό

έπονείδιστο) καΙ κάθε δεσμός, άν δέν εlναι μακροπρόθε

σμος καΙ μ' έναν κοινωνικά εγκεκριμένο σύντροφο, άποδο

κιμάζεται. Ή σεξουαλικότητα μέσα ατά κιμπούτζ έξακο

λουθεϊ νά είναι όργανα/μένη σύμφωνα μέ τίς συνήθειες κι

Ελάχιστα μόνο διαφέρει άπό τή σεξουαλικότητα στήν εύρύ

τερη κοινωνία. Ή άπαγόοευση της αΙμομιξίας καί οί συν

έπειές της άπλώς επεκτάθηκαν όπά τήν οΙκογένεια στήν

δμάδα των δμοτίμων.

Στήν πραγματικότητα τό κιμπούτζ δέν είναι ένα ριζο

σπαστικό πείραμα, αλλά ένα περιορισμένο κοινοθιαπό σύ

στημα πού δημιουργήθηκε γιά τήν προώθηση Ιδιαίτερων

γεωργικών σκοπών. Τά κιμπούτζ δέν είναι τίποτε παρα

πάνω από μιά κοινότητα πρωτοπόρων γεωργών πού άναγ

κάζονται νά θυσιάσουν προσωρινά παραδοσιακές κοινωνι

κές δομές γιά νά ποοσαομοοτοϋν καλύτερα σ' ένα ιδιάζον

σύνολο εθνικών συνθηκών. "Αν καί, δποτε άλλάζουν οΙ

ουνθήκεα, τό κιμπούτζ έπιοτρέφει στήν « κανονική» κατά

σταση. Λ.χ. στό κιμπούτζ της &κρας άριστεράς, Μου έμενα

εγώ, οί γυναίκες ζητούσαν καί δικές τους κουζίνες εκτός

άπό τήν κοινοτική στήν όποία σερβίρονταν φαγητά έξι φο

ρές τή μέρα. 'Ηταν ακόμη χυμένες στό καλούπι της Καλής

Νοικοκυράς, δμως τίς στέρησαν τόν κατάλληλο εξοπλισμό

για νά παίξουν τόν ρόλο τους. Τό ένδιαφέρον τους γιά τό

ντύσιμο, τή μόδα, τ6 βάψιμο, τήν όμορφιά, πού δέν ήταν

εύκολο νά ίεανοποιηθεϊ, έμοιαζε ή μάλλον ήταν τ6 ίδιο μέ

τή λαχτάρα της χωριατοπούλας γιά τά βίτσια της μεγάλης

πόλης - πού εΙναι τόσο πι6 έντονη 000 πιό δύσκολα μπορεί

νά τήν ίκανοποιήσει στήν πράξη. Καθώς διέσχιζα τό τμήμα

των κιμπούτζ δπου ήταν τά σπίτια, εΙχα καθαρά τήν έντύ

πωση πώς περνούσα από ένα ήσυχο προάστιο η από μιά

κωμόπολη τών ΗΠΑ. Τά σπίτια, μικρά σάν σπιρτόκουτα,

είναι περιποιημένα μέ τήν [δια φροντίδα πού κάθε μικροα

στός δείχνει γιά τήν ατομική του ιδιοκτησία καί ή διακό

σμηση των διαμερισμάτων τό ίδιο φοοντισμένη. (Μοϋ εξ

ήγησαν δη ή έπιστοοφή στήν Ιδιοκτησϊα ήταν «άπλώς
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πράξη ρεαλισμού ». "Άλλοτε οί κάτοικοι των κιμπούτζ μοι

ράζονταν άκόμα καί τά προσωπικά τους ρουχα, άλλά σύν

τομα μπούχτισαν ωτ' αυτό). Ή Ιδιοκτησία εξακολουθεί

άκόμα νά εlναι σημαντική προέκταση τού Εγώ, γιατί τά

παιδιά άποτελοϋν άκόμα Ιδιοκτησία. 'Η σειρά των Μικρών

πού δγαϊνουν άπό τό Σπίτι των Παιδιών άκολουθώντας τή

Μεγάλη Μαμά μοιάζει μέ οποιοδήποτε παιδικό κήπο,

οπουδήποτε. Τά παιδιά εξακολουθούν νά καταπιέζονται.

Είναι ι'ι.ξιοπρόσεκτο δτι τό πείραμα των κιμπούττ , ενω

δέν έχει ριζοσπαστικές τάσεις, σημείωσε ώστόσο τόσο καλά

αποτελέσματα. οι συνέπειές του, έστω καί σ' δ,τι άφορά

τήν κάποια εξασθένιση τού καταμερισμού τής εργασίας, της

νοοτροπίας τού Ιδιοκτήτη, τού οίπογενειαεοϋ πυρήνα, της

σεξουαλικής καταπίεσης ε.λπ., είναι θεαματικές. "Εχω τήν

εντύπωση ότι τά παιδιά των πιμποθτζ ήταν ϋγιέοτερα όπά

φυσική, διανοητική καΙ συναισθηματική άποψη άπό τά

παιδιά τών άντίστοιχων άμεοιεανιεών οικογενειών' δτι

ήταν πιό ι'ι.νοιχτόκαρδα καί πιό γενναιόψυχα καί έδειχναν

μεγάλη περιέργεια γιά τόν fξω κόσμο- δτι οι γονείς τους δέν

ήταν τόσο εκνευρισμένοι καί εύερέθιστοι κι έτσι μπορούσαν

νά διατηρούν καλυτερες σχέσεις μέ τά παιδιά καί δτι ή δη

μιουργικότητα καί ή άτομικότητά τους Μρισκαν τή μεγαλύ

τερη δυνατή ένθάρρυνση άπό μέρους τής κοινότητατ".

"Ενα άλλφ, εξίσου περιορισμένο αλλά πολυφημιομένο

πεΙραμα, που είχε δυσανάλογα καλά άποτελέσματα, είναι

τό πείραμα Summerhill τού Α. S. Neill. Στό περίφημο οι

βλίο του γιά τό μικρό πειραματικό σχολειό του στά 6όρεια

της'Αγγλίας, SumInerhilll : Μιά ριζοσπαστική μέθοδος γιά

τήν ανατροφή τών παιδιών (ένα οιολίο που θά επρεπε νά

βρίσκεται στή βιβλιοθήκη όλων των φιλελεύθερων, ριζο

σπαστών, μποέμ ~ διανοούμενων γονιών πού οέδονται τόν

εαυτό τους), δ Α. S. Neill περιγράφει πώς τά φυσιολογικά

παιδιά μεταμοοφωνονται σέ « ελεύθερα» παιδιά, πού αύ-

• Σ' {να κιμπούτζ γνώρισα ένα δεκαεφτάχρονο άγόρι πού εlχε χτϊοει μόνο

του μιά δική του μικρή καλλιτεχνική παράγκα, δπου πήγαινε τακτικά καΙ

ζωγράφιζε μαζί μέ τούς φCλoυς του. 'Επρόκειτο Υιά μιά τυπικά πρσοω·

πικ~ πρωτ06ουλία,
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τοεαθοδηγοϋνται. "Οαω; τό Σάμμερχιλλ δέν είναι μιά ρι

ζοσπαστική μέθοδο; άνατροφης τών παιδιών, είναι άπλώς

φιλελεύθερη. Ό Neil1, πού εΙναι περισσότερο ένας εύγενι

κός καί ευπρεπής σχολάρχης παρά ένας άληθινός κοινωνι

κός καινοτόμος'" , ιδρυσε ένα μικρό καταφύγιο γιά έεείνα

τά θύματα τού σημερινού συστήματός μας πού οι γονεϊς

τους εχΟ'Υν τά λεφτά άλλά καί φιλελεύθερες άντιλήψεις γιά

νά τά στείλουν ~κεί. Μέσα aτό καταφύγιο τά παιδιά ζουν

άπαλλαγμένα από τίς πιό ολαοερές brιδράσεις πι; αύταο

χικότητας πού δασιλεύει στήν οΙκογενειακή δομή, ύπάρχει

μιά έπιφαση Ισότητω; μ' εκείνους πού διοικούν τό ϊδρυμα

(6 Neil1διαθέτει μόνο μιά -φήφο, άν καί φαντάζομαι πώς σέ

περίπτωση πραγματικής κρίσης ή άπόφαοη πού παίρνεται

δέν ύποδάλλεται σέ φηφοφοοω. 'Οπωσδήποτε τά παιδιά

ξέρουν ποιός εΙναι δ πραγματικός προϊστάμενος, δσο κα

λ660λος κι δν εΙναι) καί ή ύποχρεωτική μόρφωση εΙναι χα

λαρή : c'ivκαί τά παιδιά μελετούν μόνο δtαν θέλουν, ή συγ

κρότηση τών τάξεων, έστω καί χαλαρωμένη, παραμένει

άναλλοϊωτη- 6 αϋνανιομότ δέν άποδοκιμάζεται, δμως ΟΙ

σεξουαλικές σχέσεις άσφαλως δέν ενθαρρύνονται (γιατί

«λλια/ς, παρατηρεϊ πολύ σωστά δ Neill, « θά μού εκλειναν

τό σχολειό »}. Τό χειρότερο εΙναι δτι οί σεξουαλικοί ρόλοι

δέν ι'ίρχισαν νά ~ξαφανίζoνται "", κάτι πού θά ξεπερνούσε τό

πλαίσιο τού πειράματος αυτού, άφοϋ τά παιδιά, δταν ~-

• Ό Neil1λέει γιά τόν εαυτό του: «Μόλο πού γράφω αύτό που σκέφτο

μαι γιά την κοινωνία, ι'iν δωι.ίμαζα νά άναμορφώσω τήν κοινωνία 'έμπρα

κτα, ή κοινωνία θά μ.έ σκότωνε σαν fνα δημόσιο κίνδυνο." Καταλαβαίνω

δτι πρωταρχικό μου έργο εΙναι όχι νά άναμορφώοω τήν κοινωνία αλλά νά

δώσω τήν εt'ιτυχία οέ μερικά παιδιά »•

•• Τά σχόλια τοϋ Neill μάς τόν δείχνουν κάπως άπορεμένο γιά τήν έπα

νεμφάνιση τών διακρίσεων στούς σεξουαλικους ρόλους, αλλά γενικά τίς

παραδέχεται. Πράγματι, τόσο αύτός 000 καί ή γυναίκα του Ena παίζουν

πρόθυμα τόν ρόλο τών iιπσδειγμάτων όπως μέσα οέ μιά οικογένεια μέ

πολλά παιδιά. Νά τϊ γράφει σχετικά ό Neill :
« "Αν μιά μέρα κάνει καλό καιρό, μπορεί νά μή δείτε τά παιδιά, αύτούς

τούς γκάγκσηρς (ι) τού SummerhiI1. θά 6ρίσκονται σέ κάπσια μακρινή

γωνιά κάνοντας τίς διαδολιές τους. θά δείτε δμως τά κορίτσια. θά δρΙ

σκονται κοντά οτό σχολειό καί ποτέ μακριά από τούς μεγάλους. Συχνά θά

ορείτε τήν Αίθουσα τής Τέχνης γεμάτη άπό κορίτσια πού ζιnγραφίζουν ι'i
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χονται στό Summerhill, σέ ήλικία πέντε ij καί περισσότερων

χρόνων, έχουν ήδη διαπλαστεί ψυχοσεξουαλικά άπό τήν

οίκογένειά τους. 'Απ' δλες λοιπόν τΙς &πόψεις - ψυχολο

γική, σεξουαλική, μορφωτική - Εχουμε άπλώς ένα μετρια

σμό μερικών άπό τίς πιό τραχιές πλευρές τού σημερινού

συστήματος.

Τό πρό6λημα δέν άντιμετωπωτηω όκόμα στή ρίζα του.

,Από νομική άποψη τά παιδιά βρίσκονται άεόμα κάτω άπό

τή δικαιοδοσία τών γονιών τους, πού μπορούν νά τά κά

νουν δ,τι θέλουν (καί τά παιδιά δέν μποοοϋν νά ζητήσουν

νά τούς στείλουν γονείς τέτοιους, πού θά ήταν διατεθειμέ

νοι νά τά στείλουν στό Summerhil1). Ό Neill παραπονιέται
συνεχώς δτι υπάρχουν γονείς πού έξουδετερώνουν δλο του

τό έργο σέ μιά μόνη περίοδο διακοπών, 1j άποσύοουν τά

παιδιά τους τή στιγμή όκριβώς πού οι σοβαρότερες συν

έπειες της θυματοποιησήτ τους έχουν εξαφανιστεί. Τρέμει

τήν εξουσία πού άσκοϋν πάνω του. Στό κάτω-κάτω είναι

στήν υπηρεσία τους: άν δέν είναι ευχαριστημένοι από τά

αποτελέσματα πού πέτυχε, οι σκιώδεις « αυτοί» θά πουν

τήν τελευταία λέξη. Άκόμα καί όταν οί γονείς είναι πιστοί

Οπαδοί της φιλοσοφίας τοϋ Σάμμερχιλλ", γίνονται φόρ

τωμα μέ τίς συχνές επισκέψεις καί ερωτήσεις τους. ,Ανά-

φτιάχνουν διάφορα πράγματα άπό i!φ=μα. Γενικά Ομ10ς πιστεύω πώς τ'

άγόρια εΙναι πιό δημιουργικά- τουλάχιστο ποτέ μου δέν άκουσα ένα αγόρι

νά λέει: « Βαρέθηκα, δέν ξέρω τί νά κάνω ". ένώ πότε-πότε άκσύω κορί

τσια νά τό λένε. Ένδέχεται νά ορίσκω τ' αγόρια περισσότερο δημιουργικά

άπό τά κορίτσια γιατί τό σχολειό μπορει νά εiναι καλύτερα έφοδιασμένο

γιά τ' άγόρια παρά γιά τά κορίτσια. "Ενα έργαστήριο γεμάτο μέ σιδηρικά

κιιί ξύλα δέν λέει καί πολλά πράγματα σ' ενα xO{liTQlπάνω άπό δέκα

χρονών ... Έχουν τά τεχνικά τους μαθήματα. στά δποϊα περιλαμοάνεται ή

αγγειοπλαστική, ή χαρακτική καΙ ή ζωγραφική, τό ράψιμο, όμως γιά με

ρικά xO{liTOLaαύτά δέν είναι άρκετά, Τά κορίτσια μετέχουν λιγότερο εν

εργά από τ' αγόρια στίς σχολικές συγκεvτριί.>σεις καί δέν ε/μαι σέ θέση νά

έξηγήσω το φαινόμενο αυτό ". (ΟΙ όπογραμμίσεις δικές μου - Σ.Ψ.).

* Άν τό μεμονωμένο σχολικό πείραμα τού SummerhilI ~ει κάπως Ικανό

ποιητικά αποτελέσματα, ή προσαρμογή τών αρχ(ιιν τού Summerhill στ/ν

οΙκογενειακή ζωή σημειώνει παταγώδη άποτυχια. Τίποτε Μν είναι πιό

θλιοερό άπό τό θέαμα γσν~)ν πού πραrnαθoύν νά εισαγάγουν τή δική

"""S Ι:ΚI'Ι"'Λή το" S"mιηcrhίll οτήν o[κoγ~ν~ιακή TO"Sζωή, /(ωι?ίs ν' αντl-
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μεσα στίς δυό αυτές κατηγορίες, τούς έπισεέπτεοθαυμα

στές τού Summerhίll καί στούς φιλύποπτους « άνακριτές »

(στούς όποίους πρέπει νά περιληφθεί καΙ ένα τσοϋρμο επι

σήμων), τά παιδιά πρέπει νά συνηθίσουν νά ζοϋν σάν μέσα

σ' ένα ζωολογικό κήπο, πράγμα πού δέν άπστελεί καί με

γάλη δελτίωση σέ σύγκριση μέ τή συνηθισμένη τους μοίρα

ώς άντιεειμένων.

Και μήπως μ.ποροϋσε νά γίνει κι άλλιώς ; Τό Σάμμερχιλλ

εΙναι ένα απομονωμένο καταφύγιο {);του τά παιδιά ζούν

περισσότερο - όχι λιγότερο - χωρισμένα ωτό τούς μεγά

λους, άεόμα καί άπό τή ζωή τ/ς πόλης. Καί τό σχολείο εξ

αρτάται άεόλυτα άπό τήν καλή θέληση των νόμιμων γονέων

καί όνοιχτοχέρηδων δωρητών γιά νά κρατηθεί στή ζωή.

Δέν εΙναι μιά αυτάρκης κοινότητα μέ δική της οίκονομϊα,

κι έτσι είναι προδιατεθειμένο νά γίνει ένα είδος κατασκή

νωσης όνοιχτης δλο τόν χρόνο για παιδιά μέ ψυχικές δια

ταραχές πού οι γονείς τους στράφηκαν στόν φιλελευθερι

σμό σάν πρός ενα τελευταίο παταφύγιο. Καθώς εδώ τά

παιδιά εΙναι πολύ περισσότερα άπό τούς ενήλικους καΙ

άποτελοϋν τόν δασικό λόγο ί\παρξης τού Ιδρύματος, οι έπι

θυμίες καΙ οΙ γνωμες τους προσέχονται, είναι « σεδαστέ; »,

περισσότερο παρά οέ πολλά μέρη τού κόσμου, όλλά πρό

κειται γιά έναν τεχνητό σεδασμό πού δέν θεμελιώνεται στήν

πλήρη ενσωμάτωση τών παιδιών σέ μιά πραγματική κοινό

τητα.

Άν ώστόσο, καί μόνο μ' αυτές τΙς έπιφαναωω; μεταρ

ρυθμίσεις. τά παιδιά δείχνουν άξιοπαρατήρητα δελτιωμένη

συμπεοιφοοά, όντικαθιστώντας τήν επιθετικότητα, τήν

λαμδάνονται τή δαθειό άντίφαση πού 'όπάQχει άνάμεσα στόν οίκογενειοαό

πυρήνα καΙ στήν άληθινή έλευθερία των παιδιών. εΙδα μητέρες πού έφτα

ναν νά παρακαλούν τά παιδιά του; νά μή δέρνουν τούς ξένους (έμένα)

γιατί δέν τ<>l.μ,Ψ<J!lν νά κάνουν χρήση τijς έξουσίας τους πού τό παιδΙ

τουλάχιστον 'ίξερε δτι εlχαν καΙ τήν όποια στό 6άθος προκαλούσε' σέ ω..

λες ΟΙκογένειες τά παιδιά σέρνονται περιοδικά σέ οικογενειακά συμ{)m:;λια

κλπ. 'Ωστόσο, παρ' δλα τα προοδευτικά μέηα, τά παιδιά άπό ένστικτο

ξέρουν - καΙ δρσύν μέ δάση αύτή τή γνώση - ΟΤΙ κάθε πρ.αγματική άπό

φαση θά 6ασίζεται στΙς πρακτικές πραγματικότητες, πού λ/έγχονται όπά

τούς γονείς.
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αναστολή καί τήν έχθρότητα μέ γνήσια εϋγένεια, ψυχολο

γική ευρύτητα καί εντιμότητα, σεεφτεϊτε τί θά μπορούσαμε

νά περιμένουμε σ' ένα πραγματικά επαναστατικό περιδάλ

λον.

Μιά λεπτομερειακή μελέτη αυτού καθιί)ς καί άλλων πει

ραματισμών, από τή ριζοσπαστική φεμινιστική σκοπιά, θά

ήταν πολύτιμη συμδολή ατή φεμινιστική θεωρία. Κατα

νάγκη σταθήκαμε σύντομοι. Έξετάσαμε μερικούς από τούς

σπουδαιότερους σύγχρονους κοινωνικούς πειραματισμούς,

κυρίως γιά νά δείξουμε ότι δέν πληρούν τίς τέσσερις t:λάχι

στες προϋποθέσεις μας γιά τή φεμινιστική επανάσταση.

"Ας συνοψίσουμε τίς αιτίες της άποτυχίας :

1) οι Ιδιαίτεροι δεσμοί τής γυναίκας μέ τή θιολογιεή

αναπαραγωγή καί τήν άνατοοφή των παιδιών - πού δδη

γούν στόν άνισο καταμερισμό της εργασίας, σέ κοινωνικές

τάξεις θεμελιωμένες στό φύλο. στήν ψυχολογία τής δύναμης

καί σέ άλλα κακά - ποτέ δέν κόπηκαν. Ό ρόλος των γυναι

κών διευρύνθηκε, αντί νά αλλάξει άπό τή ρίζα. Μπορεί οι

γυναίκες νά εντάχθηκαν (εν μέρει) στό bτoικoδόμημα τής

αντρικής οΙκονομίας, συνήθως γιά νά Ικανοποιήσουν μόνο

μιά ειδική ανάγκη γιό. εργασία, συχνά παροδική, όμως ό

ρόλος τους αϋτότ ποτέ δέν άπλώθηεε σ' δλόκληρη τήν κοι

νωνία. "Ετσι οι γυναίκες κράτησαν τίς παλιές τους άομο

διότητες καί, σέ μερικές περιπτώσεις, άπλώς πρόσθεσαν

καί μερικές καινούργιες.

2) Σέ μερικές περιπτώσεις, δπως στό Σάμμερχιλλ, τό

πείραμα εξαρτιόταν από τήν οικονομία - καί τήν καλή θέ

ληση - μιάς ευρύτερης καταπιεστικής κοινότητας, κι έτσι

ήταν παρασιτικό, σαθρό στά ίδια θεμέλιά του. 'Ωστόσο

στίς κοινότητες αυτές, πού έθεταν τόν σοσιαλισμό σάν δάση

τους, τό πρ66λημα δέν ήταν τόσο μεγάλο. Τά παιδιά των

κοινοτήτων καί των κιμπούτζ νιώθουν δτι εξαρτιούνται

από τό σύνολο τής κοινότητας στόν ίδιο βαθμό δπως καί

από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο: πολλές φορές μάλιστα

παίρνουν μέρος καί στήν παραγωγική εργασία ." Ο καταμε

ρισμός τής εργασίας είναι τό μόνο μειονέκτημα των πειρα-
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μάτων αυτών κι αύτότ, δπωτ ξέρουμε, όφεϊλεται σέ δ.λλους

λόγους.

3) Ή συνεχιζόμενη απομόνωση των παιδιών καΙ ή άπο

τυχία νά καταργήσουμε ~ τουλάχιστο ν' ό.ναδιαρθρώσουμε

ριζικά τό σχολειό. ΟΙ μέθοδοι της άπομόνωσητ ύπήρξαν

ποικίλες: άπό τήν ό.κρα(α λύση, τόν «σκουπιδότοπο », τά

όρφανοτοοφεϊα πού μοιάζουν μέ στοατώνετ, ως τήν πιό φι

λελεύθερη μορφή τους, τΙς άπομονωμένο; κατασκηνώσεις

ενός Σάμμερχιλλ 'ij ένάς Beit Yeladim, του Σπιτιού των

Παιδιών του Κιμ.πούτζ. 'Όμως, αν καΙ οί καταστροφικές

έπιπτώσειτ τής άπομόνωοη; έχ ουν ισως άμδλυνθεί , σέ κα

μιά περίπτωση δέν άμφισθητήθηκε ή Ιδια ή έννοια της παι

δικης ήλικlα;, ούτε καί aτό σύνολό του δ μηχανισμός πού

άσχολεϊται μέ τήν παιδική ήλικία (σύγχρονο σχολειό, είδι

κές συνήθειο; της παιδικης ήλικίας κ.λπ) καταργήθηκε όλό

τελα.

4) Ή σεξουαλική καταπίεση συνεχίστηκε hr μέρει έξαι~

τίας τι]ς άπφτυχια; ν' αποκόψουμε τούς ειδικούς δεσμούς

ανάμεσα στίς γυναικες καί τά παιδιά καί εν μέρει γιατί οί

ποωτοπόοοι στάθηκαν ανίκανοι νά ξεπεράσουν τίς δικές

τους « άΡVΗτι;.ι.ές » σεξουαλικές δομέα".

Θά προσθέσω κι έναν πέμπτο λόγο της άπ οτυχίατ; :
5) Πρίν τήν ~ναρξη των πειραμάτων αυτών δέν ύπηρχε

καμιά φεμινιστική συνειδητοποίηση καί άνάλυση του θέμα

τος. Τό καλύτερο παράδειγμα της άποτυχιω; αυτής μας τό

δίνουν τά σημερινά πειράματα μέ τίς κοινότητες στίς ΗΠΑ,

πού άπλως επεκτείνουν τήν οικογενειακή δομή Έτσι πού νά

περιλάβει περισσότερα άτομα. Ό καταμερισμός της εργα

σιω; παραμένει, γιατί ποτέ δέν άμφισθητήθηκε δ ρόλος της

γυναίκας ατό κρειΊάτι καί τήν κουζίνα, οϋτε δ ρόλος του

ι"ιντρα σάν ποομηθευτή. Καί άφοϋ ή σχέση « μητέρας-παι

διού »παραμένει άθικτη, όέν είναι καθόλου παράξενο ότι,

• '0 Ράιχ αναλi'ει ώς έξής τήν ανικανότητα τιί,ν Ρώσων ν' άντιμετωπίσουν

τι; πριί,τα σημάδια μιας έλεύΗερης σεξουαλικ6τητας τού παιδιού: Τά που

ριτανικ,ί μυαλά έρμήνη'αν τή σεξσυαλικότητα τών παιδιών σαν Ινδειξη

,γΙικής κατάπτωσητ καί δχι σάν τι", πρ,ί,τσ στάδιο τής έπιστροφή ; σέ μιά

'Ι ,φική ΟΕξουαλικότητα.
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δταν ή κοινότητα διαλύεται, δλοι οι « νονοϊ » έξαφανίζον

ται, όπως κα( ό φυσικός πατέρας, άφήνοντατ τή μάνα

ναυαγισμένη - χωρίς τήν προστασία ούτε του συνηθισμένου

γάμου.

"Ετσι τώρα δέν ~oυμε ένα πραγματικό παράδειγμα όπου

οί γυναίκες καί τά παιδιά νά συμμετέχουν στήν ευρύτερη

κοινωνία σαν τακτικά μέλη. Τό σύγχρονο κοινωνικό πεί

ραμα, δμοιο μέ τό μητριαρχικό στάδιο της ΙστορΙας του αν

θρώπου, 6.πλώς δείχνει κάποια χαλάρωση μέσα στή γενικό

τερη κίνηση γιά τήν κατοχύρωση της υπεροχης τού άντρα

ατή διαδρομή της ιστορίας. Ποτέ του δέν αλλαξε τίς δασι

κές συνθηκες της σεξουαλικης καταπίεσης. ~Oλες οί οελ

τιώσεις της τύχης των γυναικών καί των παιδιών ήταν πα

ρεπόμενα άλλων κοινωνικών btιδιώξεων, πού κι αυτές

προσκρούανε στό εύρύτατο άόρατο υπόστρωμα της σε

ξουαλικης εατωτιεσητ. Καθώς ή Ιδεολογία τους δέν στηρι

ζόταν στΙς έλάχιστες φεμινιστικές προϋποθέσεις πού άπα

ριθμήσαμε πιό πάνω, τά πειράματα αυτά ποτέ δέν πέτυχαν

ούτε κάν τούς πιό περιορισμένους δημοκρατικούς στόχους

πού οί (άρρενες) θεωρητικοί καΙ ήγέτες τους εΙχαν προδλέ

ψει. Ώστόσο ή έπιτυχια τους σέ περιορισμένες σφαίρες

δείχνει δτι ή μονάδα της οιολογικης οίκογένειω; μπορεί: ν'

αλλάξει. Θά χρειαζόταν δμως νά ελέγχουμε απόλυτα τούς

θεσμούς της για νά εξαφανίσουμε όλότελα τήν εατωτιεση.

Γιά νά είμαστε όμως δίκαιοι, μόνο πρόσφατα καί μόνο

στΙς πιό προηγμένες διομηχανικά χώρες άρχισαν νά ύπάο

χουν οί αληθινοί προκαταρκτικοί όροι γιά μιά φεμινιστική

επανάσταση. Γιά πρώτη φορά έγινε δυνατό νά χτυπηθεί ή

οίεογένεια όχι μόνο γιά ήθικούς λόγους - γιατί ενισχύει τή

διολογικά θεμελιωμένη διάκριση σέ σεξουαλικές τάξεις

πρός όφελος τών ενηλΙκων αρρένων (πού μέ τή σειρά τους

χωρίζονται παραπέρα μεταξύ τους ανάλογα μέ τή φυλετική

καί τήν ταξική τους προέλευση) καΙ σέ δάρος τών γυναι

κών, ανεξάρτητα από τήν ήλικία τους, καί των άρσενιεών

παιδιών - αλλά καί γιά λειτουργικούς λόγους: δέν είναι

πιά άπαοαϊτητη ούτε ή πιό αποτελεσματική δασική κοινω

νική δμάδα γιά τήν άναπαραγωγή καΙ τήν παραγωγή. Δέν
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ύφίσταται πιά άνάγκη Υιό καθολική άναπαραγωγή, άκόμα

κι άν ή άνάπτυξη τής τεχνητή; άναπαοαγωγη; δέν θέσει

σύντομα ύπό άμφισθήτηοη τήν ίδια τή διαλογική άναπαρα

γωγή : ή κυσερνητική, μέ τό γ' αλλάζει δχι μόνο τή σχέση

τού άνθρώπου πρός τήν ~ργασία, άλλά τήν ίδια τήν άνάγκη

του νά εργάζεται, τελικά θά στερήσει όπά κάθε πρακτική

όξCα τόν καταμερισμό τής έργασίας πού 6ρ(σκεται aτή ρίζα

της οίκογένειατ.

3. Ο ΑΡΓΟΣ θΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Ή δλο καί μεγαλύτερη διάβρωση τών λειτουργιών τής

οίκογένειατ άπό τή σύγχρονη τεχνολογία θά έπρεπε μέχρι

τώρα νά παρουσιάσει κάποια σημάδια έξασθένησης. "Ομωτ

αυτό δέν συμβαίνει απόλυτα. ~Αν καΙ 6 θεσμός εΙναι άπαρ

χαιωμένος, χρησιμοποιήθηκαν τεχνητά πολιτιστικά στηρί

γματα Υιό νά τόν ενισχύσουν: αισθηματικά κηρύγματα, ~

χειρίδια καί δδηγοί, τακτικές στήλες στή; ~φημερίδες καΙ τά

περιοδικά, ειδικά μαθήματα, l'ιπηρεσ(ες καί ίδρύματα γιά.

(εργαζόμενα) ζευγάρια, διαπαιδαγώγηση τών γονέων καί

των παιδιών, διατήρηση κάποιας νοσταλγίας, προειδο

ποίηση στά άτομα πού άμφιοδητοϋν 11άποφεύγουν τήν οί

κογένεια, καΙ τέλος - άν δ άριθμός των άτόμων πού δέν

μπορούν νά έπαναφερθοϋν στό κοπάδι γίνει άπειλητικός 
δίαιη αντίδραση μέ ά'νοιχτό διωγμό έκείνων πού δέν συμ

μορφώνονται. "Αν τό τελευταίο αυτό δέν δγινε, εΙναι γιατί

άεόμα δέν χρειάστηκε.

Ό γάμος βρίσκεται σέ δμοια κατάσταση μέ τήν 'Εκκλη

σία: Καί οι δυό τουτ, μή έχοντας πιά λόγο ύπαρξης, άργο

πεθαίνουν, ενώ οι κράχτες τσυς άναγγέλλουν παντού τήν

άναδίωσή τους, μετρώντας μέ ζήλο κάθε νέο προσήλυτο

στΙς μέρες αυτές της όργης. ΚαΙ δπως άκριοώς πολλές φο

ρές ό.ναγγέλθηκε δ θάνατος τού Θεού, ~ω αύτότ βρΙσκει

ύπουλα τρόπο νά άνασταϊνεται πάντα, έτσι καΙ ολοι βρί

ζουν τόν γάμο, άλλά στό τέλος παντρεύονται ".
τι εΙναι έεεϊνο πού κρατά τόν γάμο τόσο ζωντανό;

• 95% τών 'Αμερικανίδων παντρεύονται ακόμα καΙ 90% κάνουν παιδιά,
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Έδειξα ήδη μερικά από τά πολιτιστικά στηρίγματά του

στόν είεοστό αιώνα. Είδαμε πώς ή ρομαντική παράδοση

του εξωσυζυγικου έρωτα, ή πορνεία πού ήταν τό άναγεαϊο

συμπλήρωμα της μονογαμικής ένωσητ, μπερδεύτηκε σκό

πιμα μέ τόν πιό πρακτικό απ' δλσυς τούς θεσμούς κάνοντάς

τον πιό ελκυστικό - κι έτσι εμποδίζοντας τούς άνθοωποικ

νά δοκιμάσουν άλλες κοινωνικές μορφές πού θά μπορούσαν

νά Ικανοποιήσουν εξίσου καλά, ή καί καλύτερα, τίς αίοθη

ματικές τους ανάγκες.

Κάτω από μιά αυξανόμενη πίεση κι ενώ o~ πραγματικές

δάσεις του θεσμού τού γάμου γίνονται θολές, οί διαφορές

των σεξουαλικών ρόλων χαλάρωσαν σέ δαθμό πού ενας

~Αγγλος τής δικτωριανής εποχής θά εδρισκε ντροπιαστικό.

Αυτός δέν παρέλυε από δισταγμούς σχετικά μέ τόν ρόλο

του , οϋτε καί γιά τή λειτουργία καί τήν αξία τού γάμου. Γι'

αυτόν ό γάμος ήταν μιά οικονομική ρύθμιση πού του εξ

ασφάλιζε Ιδιοτελή όφέλη, μιά ρύθμιση πού θά Ικανο

ποιούσε δυο γίνεται δολιεότερα τίς φυσικές του ανάγκες

καί τή γέννηση των κληρονόμων του. Ή σύζυγός του επί

σης είχε κι αύτή σαφή αντίληψη των καθηκόντων καί τής

άμοιθή; της : παραχωρούσε τήν ιδιοκτησία τού έαυτοϋ της

καί δλων των σεξουαλικών, ψυχολογικών καί οικονομικών

υπηρεσιών της γιά όλόκληρη τή ζωή της, μέ αντάλλαγμα τή

μακροπρόθεσμη προστασία ενός μέλους της άρχουσας τά

ξης, καί - μέ τή σειρά της ~ μιά περιορισμένη εξουσία πάνω

στό νοικοκυριό καί στά παιδιά μέχρι μιάν όρισμένη ήλικία

τους. Σήμερα τό συμδόλαιο αύτό, πού στηριζόταν στούς

χωριστούς ρόλους τών συζύγων, εχει μεταμφιεοθεί τόσο

πολύ άπό τόν συναισθηματισμό, ώστε περνάει τελείως άπα

ρατήρητο γιά έκατομμύρια νεόνυμφους, κι άκόμα καί γιά

πολλά πιό παλιά ζευγάρια.

Ή συσκότιση δμως αύτή τού οίκονομικού ουμθολαϊου,

πού εΙχε σάν συνέπεια τή σύγχυση τών σεξουαλικών ρόλων,

δέν χαλάρωσε τήν καταπίεση τής γυναίκας. Σέ πολλές

συχνότατα περισσότερα από ένα. οι α/κσγένειες μέσου μεγέθους [μέ δυό 1'\
τέσσερα παιδιά) άποτελοϋν όσο ποτέ ,άλλοτε τήν πλειοψηφία, χωρίς αύτό

νά μπορεί ν' άποδοθεί οτή μεταπολεμική αύξηση τι!", γεννήσεων.
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περιπτώσεις μάλιστα έκανε τή θέση της πιό τρωτή. Καθώς

οί γάμοι έπαψαν σχεδόν νά « κανονίζονται» από τοω; γο

νεις, ή γυναίκα, πού εξακολουθει νά αποτελεί μέλος μιας

κατώτερης τάξης, είναι τώρα ύποχρεωμένη, Υιό νά εξασφα

λίσει τήν άπαραίτητη προστασία ένάς άντρα, νά ριχτεί σ'

δνα άπεγνωσμένο παιχνίδι, ευνηγώντω; τόν δρρενα αλλά

δείχνοντας συνάμα άδιάφοοη. "Ομωτ καί άφοϋ παντρευτεί,

κάθε επέκταση των ρόλων γίνεται κατά κανόνα ωτό τήν

πλευρά της γυναίκας, όχι τού δ.ντρα : ό δρος δτι ό άντρας

οφείλει νά « άγωτά καί προστατεύει» τή γυναίκα του είναι

ό πρωτας πού ξεχνιέται - ενώ ή γυναίκα άποετά τό προνό

μιο νά εργάζεται κι αυτή Υιό νά « όοηθήσει νά τά δγάλουν

πέρα », ακόμα καί νά σπουδάσει τόν άντρα της. Περισσό

τερο από κάθε &λλη φορά επωμίζεται τά 6άρη του γάμου.

Οχι μόνο αισθηματικά άλλά καί στίς πιό πρακτικές πλευρές

του. Άπλούστατα προσθέτει στά δικά της 6άρη καί τη δου

λειά τού συζύγου της.

'Ένα άλλο πολιτιστικό στήριγμα του ξεπερασμένου θε

σμού ε[ναι ή έξατομΙκευση τής συζυγικής εμπειρίας; Και οί

δυό έταϊοοι μπαίνουν στόν γάμο μέ την πεποίθηση δτι

εκείνο πού ουνέθη στούς γονεις τους, εκεινο πού συνέδη

στούς φίλους τους δέν μπορ ει ποτέ νά συμβεί καί σ' αϋτοότ.

Μόλο πού οι ναυαγισμένοι γάμοι Εγιναν εθνικό χόμπυ, μιά

καθολική έμμονη ιδέα - όπως αποδεικνύεται άπό την άν

θηρή επιχείρηση τής έκδοσης όδηγών γιά τό γάμο καΙ τό

διαζύγιο, τη 6ιομηχανΙα των περιοδικών γιά γυναίκες, την

ευημερούσα τάξη των ουμδούλων καί ψυχολόγων γιά θέ

ματα γάμου, όλόκληρη φιλολογΙα κλασικών άστεϊων , σειρές
από πολιτιστικά προϊόντα δπως εΙναι φί ραδιοφωνικές καϊ

τηλεοπτικές εκπομπές τού είδους «Γάμος καί Οικογέ

νεια », λογουχάρη Άγαπω τή ΛΟ1!συ ή Ό Μπαμπάς ξέρει

καλύτερα, καί, τέλος, ταινίες σάν τά Πρόσωπα του Cus
savetes, Ποιός φασάται τή Βιρτζίνια ΓΟIΊλφ,. τού Albee 
ώστόσο θά 6ρεϊτε παντού ένα είδος προκλητικης αίσιοδο

ξίας τού τύπου « Έμείς είμαστε διαφορετικοι », ποί, προ

6άλλουν κατά κανόνα τό μοναδικό εύτυχιομένο (ή τουλά

χιστον υποδειγματικό μπροστά στούς άλλους) ανάμεσα
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στούς γνωστούς σας ζευγάρι, γιά νά σας αποδείξουν δτι 6
εύτυχιομένοτ γάμος εΙναι δυνατός.

Ή διαδικασία αυτή τής εξατομίκευσης του γάμου φαίνε

ται χαρακτηριστικά σέ σχόλια σάν τό « ξέρω καλά πως θά

γίνω μιά τέλεια μητέρα ». ΕΙναι περιττό νά τούς θυμίσεις

δτι ολος ό κόσμος τό λέει αυτό, δτι οί γονείς καί οί φίλοι,

πού σήμερα θεωοοϋνται σάν « κακοί »γονείς ή σάν « μέ

τριοι » σύζυγοι, δλοι τους όρχισαν τή ζωή τους μέ τό ίδιο

ακριοως πνεϋμα. Στό κάτω τής γραφης ύπάρχει άνθρωπο;

πού νά διαλέγει έναν « κακό» γόμο; Διαλέγει ποτέ μιά γυ

ναίκα νά γίνει «κακή» μητέρα; Άλλό κι άν ακόμα δε

χτούμε δτι ύπάρχουν « καλοί» καί « κακοί» σύζυγοι ή γο

νείς, οι κακοί θά εΙναι τό ίδιο πολλοί δοο καί οί καλοί. Μέ

τό σημερινό σύστημα πού δίνει σ' δλους τή δυνατότητα νά

παντρεύονται καί ν' άποετοϋν παιδιά, θά ύπάρχουν τόσες

σύζυγοι καί τόσα παιδιά πού θά τραοήξουν ένα κακό λα

χνό, δσες καί δοα θά τρα6ήξουν ένα καλό. Πραγματικά, οι

τάξεις των « καλών » καί των « παεων » θά αναπαράγονται

μέ τήν ίδια όκριοως άναλογϊα". Έτσι ή διαδικασία τής εξ

ατομίκευσης λειτουργεί κατά τρόπο πού οι άνθρωποι νά

εξακολουθουν νά κατηγορούν τόν εαυτό τοιη; καί όχι τόν

θεσμό του γάμου γιά τήν άποτυχια του' μ' δλο πού 6 θεσμός

άποδεϊχνεται μή Ικανοποιητικός, άπόμα καί σάπιος, τούς

ενθαρρύνει ώστόσο νά πιστεύουν δτι ή δική τους περί

πτωση θά είναι κόπως διαφορετιεή.

ΟΙ προειδοποιήσεις δέν μποροϋν νά έχουν κανένα απο

τέλεσμα, γιατί ή λογική δέν έχει καμιά, καμιά σχέση μέ

τούς λόγους πού κάνουν τούς άνθρώπουτ νά παντρεύονται.

* 'Ομως τϊ ακρι6ως οημαϊνα αυτή "ι διχοτόμηση μεταξύ « καλού» κα(

«κακού »; "Ιqως σε τελευταΙα ανάλυση να εΙναι μιά εύφημιστική ταξική

διάκριση: ανάμεσα σέ εϋαϊσθητοικ καΙ μορφωμένοικ από τή μιά μεριά, σέ

άμόρφωτουτ, όχι προνομιούχους, 6ασανισμένους καΙ γι' αυτό άδιάφορου ;
από τήν άλλη. "Ενα παιδϊ πού γεννιέται από γονεΙς μορφωμένους ij της

άνώτερη ; τάξης θά ~ει περισσότqJες ευκαιρίες σέ δλσυς τούς τομεϊ.; καΙ

πολλά προνόμια χάρη στήν τάξη πού ανήκει, χάρη στό δνομα καΙ τήν

περιουσία πού θά κληρονομήσει. "Ωστόσο, ή κατανομή των παιδιών εΙναι

[ση σ' δλες τΙς τάξεις - Ισως μάλιστα τά παιδιά των πιό άτυχων νά ξε.'tερ

νούν τά άλλα οέ αριθμό ~ κι έτσι "ι αρχική ανισότητα έπαναλαμδάνεται

στην [οια αναλΟ'/ια.



'" Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΞ

Καθένας έχει δικά του μάτια, τούς δικούς του γονεΙς. "Αν

ποοτιμά νά μήν πάρει ϋπόφη του καμιά μαρτυρία, είναι

γιατί ϋποχοεώνεται νά τ6 κάνει. Σ' έναν κόσμο, δπου δασι

λεύει ή άρυθμία, οί μόνοι θεσμοί πού του παρέχουν κάποια

ψευδαίσθηση ε'όταξίας, πού φαϊνονται νά τού προσφέρουν

άσφάλεια, καταφύγιο ή ζεστασιά, εΙναι οι θεσμοί της

« Ιδιωτικήτ » ζωης : ή θρησκεία, δ γάμος καί ή οικογένεια,

καΙ τώρα τελευταία ή ψυχαναλυτική θεραπεία. "Ομωτ,

δπως είδαμε, ή οικογένεια ούτε προσωπική είναι οϋτε

καταφύγιο αποτελεί- συνδέεται άμεσα μέ - κάτι παρα

πάνω: εΙναι ή αίτια Υιό - τά κακά της ευρύτερης κοινω

νίας, πού τά άτομα δέν είναι πιά σέ θέση ν' άντιμετωπί

σουν.

'Ωστόσο τά πολιτιστικά δχυρά πού ~ξετάσαμε παραπάνω

- ή σύγχυση αίσθηματικότητω; καί γάμου, fι συσκότιση της

οΙκονομικής λειτουργίας του καΙ οί άκαμπτοι ρόλοι πού

παίζουν σ' αυτόν τά δύο φύλα , ή εξατομίκευσή του, ή ψευ

δαίσθηση δτι εξασφαλίζει ήσυχία καί καταφύγιο, καθετί

πού εκμεταλλεύεται τούς φόθουτ του σύγχρονου ατόμου, τό

όποίο ζεΙ σ'-ενα δλο καί πιό εχθρικό περιδάλλον - δέν εΙναι

αρκετά, γιά νά εξηγήσουν γιατί ό θεσμός του γάμου εξακο

λουθεί νά εϋημεοεϊ. ΕΙναι άπιθανο δτι τέτοιοι αρνητικοί

παράγοντες θά μπορούσαν μόνοι τους νά στηρίξουν τήν οί

κογενειακή μονάδα σάν ζωτικό θεσμό. Θά ήταν πάρα πολύ

εύκολο νά αποδώσουμε τή διατήρηση τής οικογενειακης

δομης αποκλειστικά στή δϊαιη αντίδραση. Φοδάμαι μήπως,

εξετάζοντας τόν γάμο μέ δάση τά δικά μας μίνιμουμ φεμι

νιστικά αιτήματα, αρουμε δτι εκπληρώνει (έστω καί μέ τό

δικό του άθλιο τρόπο) τουλάχιστον ένα τμήμα τών αιτημά

των αυτών, τουλάχιστον τόσο καλά ή καλύτερα απ' δ,τι τά

περισσότερα κοινωνικά πειράματα πού εξετάσαμε.

1) Δέν απελευθερώνει τή γυναίκα από τήν τυραννία τής

άναπαραγωγήτ του εtδους καί τ/ς εγκυμοσύνης. 'Ωστόσο

συχνά οί γυναΙκες άναπουφιξονται από τά χειρότερα σάρη

της χάρη αέ μιά {ιπηρετική τάξη - καί στόν σύγχρονο γάμο,

μέ τή σύγχρονη γυναιεολογϊα , τόν «οΙκογενειακό προ

γραμματισμό », καΙ τόν επεκτεινόμενο συνεχώς ρόλο των
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σχολεΙων, των δρεφικων σταθμών κ.λπ. στό ζήτημα της

ανατροφής των παιδιών.

2) "Αν καί ή οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών καί

τών παιδιών εΙναι κατά κανόνα ανύπαρκτη, ί!πάρχει ένα

ϋποεατάστατό της, ή φυσική ασφάλεια.

3) Γυναίκες καΙ παιδιά, απομονωμένα από τήν ε'iJρύτερη

κοινωνία, είναι ενσωματωμένα μέσα στήν οικογενειακή μο

νάδα, τό μόνο πλαίσιο δπου αυτό είναι δυνατό νά γίνει. Τό

γtyονός δτι οί λίγες έπαφέα πού ϋφϊστανται ανάμεσα οτού;

αντρες, τίς γυναικες καί τά παιδιά συγκεντρώνονται οέ μιά

μόνο κοινωνική μονάδα, κάνει πιό δύσκολη τήν εγκατά

λειψη της μονάδας αυτης.

4) "Αν καί ή οικογένεια εΙνα πηγή των σεξουαλικι!)ν

ωτωθήοεων, ωστόσο ~ξασφαλίζει στό συζυγικό ζευγάρι μιά

σταθερή, άν όχι πλήρη, ίεανοποϊηοη τών σεξουαλικών του

αναγκών- σέ πολλές περιπτώσεις αυτές θά είναι οί μόνες

μακροπρόθεσμες σχέσεις πού θά έχουν τούτα τά άτομα.

"Ετσι ό γάμος παρουσιάζει πρακτικά πλεονεκτήματα καί

ι'ιπ' αυτά γαντζώνεται ό κόσμος. Δέν είναι άπλως ζήτημα

πολιτιστικήτ ποοπαγάνδω; "Αν κάνουμε συγκρίσεις σέ

εκατοστιαία ποσοστά, ό γάμος - τουλάχιστον στήν απεγνω

σμένη φιλελεύθερη μορφή του - θά μπορούσε νά τά κατα

φέρει εξίσου καλά δσο καί οι πειραματικές εναλλακτικές

λύσεις πού δοκιμάστηκαν ως τώρα, πού κι αϋτέα, δπως Ef
δαμε, εκπληρώνουν μερικά αλλά όχι δλα τά αιτήματα, fj
εκπληρυ)νουν δλα τά αιτήματα μόνο εν μέρει. 'Επιπλέον, ό

γάμος έχει καί τούτο τ6 πλεονέκτημα, δτι εΙναι κάτι γνω

στό.

Κι δμως, ό γάμος εξ δρισμού δέν θά μπορέσει ποτέ νά

Ικανοποιήσει τΙς ανάγκες εκείνων πού μετέχουν σ' αυτόν,

γιατί δημιουργήθηκε γύρω από μιά δασικά καταπιεστική

διολογιεή κατάσταση, καΙ τήν ενισχύει, κατάσταση πού μό

λις τώρα είμαστε σέ θέση νά διορθώσουμε. 'Όσον καιρό θά

διατηρούμε τόν θεσμό, θά έχουμε καί τΙς καταπιεστικές

συνθήκες στή δάση του. Χρειάζεται ν' αρχίσουμε νά μιλάμε

γιά νέες εναλλακτικές λύσεις πού θά Ικανοποιούν τίς συν

αισθηματικές καί ψυχολογικές ανάγκες, τίς όποίο; ό γάμος,
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παρά τήν αρχαϊκή μορφή του, εξακολουθεί νά Ικανοποιεί

ακόμα, αλλά πού α'l'ιτές θά Ικανοποιούν καλύτερα. ~Oλες οι

προτάσεις μας, στή φεμινιστική μας κλίμακα, θά πρέπει νά

είναι ανώτερες άπό τόν γάμο, αλλιως, στ6 πείσμα δλων τών

προειδοποιήσεων, οί δντρες καί οί γυναίκες θά μένουν γα

τζωμένοι οι μέν στούς δέ - μέ τήν ελπίδα δτι, έστω καί γιά

μιά φορά, γι' αύτούτ μόνο, ό γάμος θά είναι πετυχημένος.

4. ΑΛΛΕΣ ΛγΣΕΙΣ

Ή κλασική παγίδα πού στήνουν σέ κάθε επαναστάτη εί

ναι πάντα; «'Έχετε καμιά άλλη λύση νά προτείνετε; »
'Αλλά κι αν σάς ήταν δυνατό νά δώσετε σ' εκείνον πού σάς

ρωτά έτοιμα τά σχέδια μιάς νέας κοινωνίας, αυτό δέν 011
μαϊνει δτι θά τά χρησιμοποιούσε. Τίς περισσότερες φορές ή

επιθυμία του νά μάθει δέν είναι ειλικρινής. Στήν πραγματι

κότητα πρόκειται γιά μιά γνωστή επιθετική τακτική, τε

χνική πού ωτοδλέπα στό νά εκτρέψει τήν επαναστατική

αγανάκτηση άπό τήν κατεύθυνσή της καί νά τή στρέψει εν

άντια οτόν εαυτό της. 'Επιπλέον δέν είναι δουλειά των

καταπιεζόμενων νά πείσουν δλον τόν κόσμο. Έκείνο πού

χρειάζεται νά ξέρουν εΙναι δτι τό σημερινό σύστημα τούς

άφανίζει.

'Όμως, μόλο πού κάθε ειδικός προσανατολισμός πρέπει

νά θγαϊνει οργανικά άπό τήν Ιδια τήν επαναστατική δράση,

νιώθω τόν πειρασμό νά κάνω μερικές « επικίνδυνα οϋτοπι

κές » συγκεκριμένες προτάσεις - τόσο άπό συμπάθεια γιά

τήν προ-ριζοσπαστική περίοδο της ζωής μου, τότε πού στε

κόμουν αμήχανη μπροστά στή γενική ανευθυνότητα ώς

πρός τή μορφή τής κοινωνωτ, δσο καί γιατί ~ω έπιγνωοη

των πολιτικών κινδύνων πού περικλείει ή Ιδιότυπη ό.νικα

νότητα της φαντασϊω; νά αρεϊ: άλλες κοινωνικές δομές aτή

θέση της οΙκογένειας. "Οπωτ είδαμε, οί λόγοι γιά τήν άπο

τυχία αυτή είναι πολλοί καί σοδαοοϊ. Πρώτα-πρώτα. δέν

υπάρχουν Ιστορικά προηγούμενα φεμινιστικής έπανάστα

σης - δέδαια ύπήρξαν έπαναστάτοιε; γυναίκες, πού δμως
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τίς εκμεταλλεύτηκαν οι αρρενες έπαναστάτεσ, 01. όποιοι
σπάνια, καί μόνο μέ τήν άκρη τών χειλιών, αναγνώριζαν

τήν Ισότητα των γυναικών, καί πολύ λιγότερο δέχονταν τή

ριζοσπαστική φεμινιστική αναδιοργάνωση τής κοινωνίας.

'επιπλέον δέν έχουμε οϋτε καί μιά λογοτεχνική εικόνα της

μελλοντικής εοινωνϊαο δέν ύπάρχει κάν μιά φεμινιστιεή,

έστω καί ούτοπική, λογοτεχνία. Τρίτο, ή φύοη τού οικογε

νειακού πυρήνα είναι τέτοια πού είσδύει μέσα οτόν άν

θρωπο θαθύτερα από κάθε άλλη κοινωνική δομή: φτάνει

κυριολεκτικά ως τό μεδούλι του. Έδειξα πώς ή οΙκογένεια

πλάθει τόν ψυχισμό του σύμφωνα μέ τή δομή της - ώσότου

τελικά τόν κάνει νά πιστέψει πώς ή δομή αυτή είναι από

λυτη, έτσι πού κάθε κουβέντα γιά κάτι άλλο νά του φαϊνε

ται διαστροφή. Τέλος, πολλές εναλλακτικές λύσεις συνεπά

γονται τήν απώλεια καί τής μικρής ακόμα συναισθηματικής

ζεστασιάς πού τού παρέχει ή οικογένεια, κι έτσι τόν πανι

κοβάλλουν. Γό μοντέλο πού θά προτείνω τώρα lχει δλα τά

μειονεκτήματα των σχεδίων πού γίνονται στά χαρτιά από

ένα μόνο άτομο. Ό άναγνώστητ πρέπει νά έχει πάντα οτό

νου πώς τό σχέδιο αυτό δέν έχει τήν αξίωση νά είναι ή τε

λική απάντηση στό πρΟΟλημα, παις στήν πραγματικότητα

θά μπορούσε ό ίδιος νά χαράξει ένα άλλο σχέδιο πού νά

Ικανοποιεί εξίσου καλά, άν όχι καί καλύτερα, τά τέσσερα

δομικά αιτήματα πού εκθέσαμε παραπάνω. Οί προτάσεις

πού ακολουθούν αποτελούν ένα άπλό σκιαγράφημα πού

ωωπό έχει νά διεγείρει τή σκέψη πρός νέες περιοχές καί

όχι νά ύπαγορεύσει κάποια γραμμή δράσης.

,
, ,

Τί θά μπορούσε ν' αντικαταστήσει τ6 1984, άν μπορού

σαμε νά δράσουμε έγκαιρα μέ βάση τά αιτήματά μας;

Τό σπουδαιότερο χαρακτηριστικό πού πρέπει νά διατη

ρήσει κάθε επανάσταση είναι ή εύκαμψία της. Θά προ

τείνω, λοιπόν, ένα περίγραμμα μέ πολλαπλές rnιλογές πού

μποοοϋν νά συνυπάρχουν ταυτόχρονα, συνδυασμένες με-
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ταξύ τους, πού άλλες τους εΙναι προσωρινές καί άλλες τού

απώτερου μέλλοντος. "Ενα άτομο μπορεί νά διαλέξει έναν

«τρόπο ζωής» Υιό μιά δεκαετία καΙ νά προτιμήσει έναν

άλλο σέ μιάν δλλη περίοδο.

1) 'Επαγγέλματα Υιά έργένηόΕς. Μιά εργένικη ζωή, όργα

νωμένη με δάση τίς άπαιτήσευ; τού δοσμένου έπαγγέλματω;

καί πού Ικανοποιεί τίς κοινωνικές καί συναισθηματικές

ανάγκες τού ατόμου μέσω της Ιδιάζουσας δομης της ώς

πρ6ς τό εΙδας της άπαοχόληοηκ, μπορεί Υ' αποτελέσει μιάν

ελκυστική λύση γιά πολλά άτομα, ίδιαίτερα στή μεταδατιεή

περίοδο.

Τά επαγγέλματα γιά εργένηδες ουσιαστικά έχουν εκλεί

ψει, αν καί ή ενθάρρυνση της άναπαραγωγή; του εί~oυς

έπαψε ν' άπασχολεϊ τήν κοινωνία. ΟΙ παλιοί εργένικοι ρό

λοι, δπως ό άγαμος μοναστικός οίος, οί ρόλοι αυλικών-τα

χυδαετυλουργών, μουσικών ακολούθων Τι του πιστού ίππο

κόσμου -, εαουμπόυδων, ναυτικών, πυοοοδεστών, όδηγών

ύπεραστιεών μέσων συγκοινωνίας, ντέτεκτιδ, πιλότων, άλ

λοτε εΙχαν ξεχωριστό γόητρο. Δέν αποτελούσε κοινωνικό

στίγμα τό νά μείνεις εργένης γιά λόγους επαγγελματικούς.

Δυστυχώτ δμως τά επαγγέλματα αύτά σπάνια ήταν προσιτά

στίς γυναΙκες. Οί περισσότεροι ρόλοι γιο. άγαμες γυναικες

(γεροντοκόρη, καλογριά ~ tταίρα) προσδιορίζονται άκόμα

από τή σεξουαλική φύση τους.

Πολλοί κοινωνιολόγοι σήμερα προτείνουν σάν λύση του

πληθυομιαεοϋ προβλήματος τήν ενθάρρυνση τρόπων ζωης

πού αποκλίνουν από τόν κανονικό, πράγμα πού συνεπάγε

ται εξ ορισμού τήν άτεκνία. Ό Richal'd Mcier προτείνει με

ρικά από τά θαυμαστά αυτά επαγγέλματα, όπωτ; λ.χ. του

αστροναύτη, ν' ανοιχτούν καί στίς γυναΙκες. Σημειώνει δη

δπου υπάρχουν τέτοια επαγγέλματα γιά τίς γυναίκες - λ.χ.

άεοοσυνοδοί -, αυτά στηρίζονται στή γοητεία τή; νεαρης

ήλικίας τους καί άποτελοϋν άπλως ένα λιγόχρονο στάδιο,

ένα σκαλοπάτι γιο. καλύτερη δουλειά η γιά τό γάμο. Καί

προσθέτει: «Τόσοι εΙναι οί περιορισμοί πού tπι6άλλoνται

(στίς γυναικες πού εργάζονται έξω άπό τό σπίτι τους) ...
ώστε θά μπορούσε κανείς νά υποψιαστεί δτι ύπάρχει γενική
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συνωμοσία της κοινωνίας πού κάνει τόν επαγγελματικό

ρόλο αρκετά δυσάρεστο, έτσι πού 90% καί πάνω των γυ

ναιπών νά προτιμούν τ6 νοικοκυριό σάν καλύτερη λύση ».

Μέ τήν επέκταση των εργένικων επαγγελμάτων πού ϋφί

στανται ακόμη στόν πολιτισμό μας, έτσι πού νά περιλάδουν

καί τίς γυναίκες, μέ τή δημιουργία περισσότερων τέτοιων

επαγγελμάτων καί τήν εκπόνηση ενός προγράμματος ύλι

κών κινήτρων πού θά έκαναν τά επαγγέλματα αυτά πιό εν

διαφέροντα, θά μπορούσαμε άκοπα νά περιορίσουμε τόν

αριθμό των ατόμων πού θέλουν ν' αποκτήσουν παιδιά.

2) « 'Ελεύθερη αυμοίωση ». Στίς αρχές συνηθιζόταν μόνο

στούς κύκλους των μποέμ καί των διανοουμένων, τώρα

δμως επεκτείνεται δλο καί πιό πολύ καί στόν υπόλοιπο

πληθυσμό - ίδαιτεοα στή νεολαία των πόλεων - έτσι πού

τείνει νά γίνει συνηθισμένη κοινωνική πρακτική. Ή « ελεύ

θερη συμδϊωση » είναι μιά χαλαρή κοινωνική μορφή όπου

δυό tΊ περισσότερα άτομα, οποιουδήποτε φύλου, συνδέον

ται σεξουαλικά καί αίσθηματιεά, δυνάμει μιας μή μόνιμης

σεξουαλικης η συντροφιεή; διευθέτησης, πού ή διάρκειά

της ποικίλλει ανάλογα μΙ- τόν εσωτερικό ουναμισαό τού οε

ομού. Γό συμθόλαιό τους άφορά μόνον τά συμβαλλόμενα

άτομα' ή κοινωνία δέν ένδιαφέρεται, άφοϋ δέν ύπάρχει

εδώ πρό6λημα ούτε άναπαοαγωγή; ούτε παραγωγή; - εξ

άρτησης ένός μέρους άπό τό άλλο. Αυτή ή εύκαμπτη καί

άμορφη ένωση θά μπορούσε νά επεκταθεί ώστε ν' αποτελέ

σει τήν υποδειγματική μονάδα στήν όποία οι περισσότεροι

άνθρωποι θά περνούσαν τό μεγαλύτερο μέρος της ζωης

τους.

'Αρχικά, στή μεταβατική περίοδο, οι σεξουαλικές σχέσεις

θά εΙναι πιθονω.; μονογαμικές, ακόμα καί άν τό ζευγάρι

διαλέγει νά ζεί μαζί μέ άλλους. Μπορεί ακόμα νά θλέπουμε

νά συνεχίζεται ή όμαδική συμθίωση, πάντα σέ μή σεξουα

λική δάση. "Ομωτ, ϋστερα από πολλές γενιές μή οίκογενεια

κης ζωης, οί ψυχοσεξουαλικές δομές μας μπορεί ν' αλλά

ξουν τόσο ριζικά, ώστε τό μονογαμικό ζευγάρι 11οι « άπω

θημένες» σχέσεις νά ξεπεραστούν, Μόνο ύποθέσεις μπο

οοϋμε νά κάνουμε γιά τό τί θά τίς αντικαταστήσει - 'ίσως
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άληθινοί « όμαδικοί γάμοι », γάμοι ύπερσεξουαλικων δμά

δων, πού θά περιλαμβάνουν καί τά μεγαλύτερα παιδιά;

Δέν ξέρουμε.

Οί δυό ~πιλoγές πού προτείναμε μέχρι τώρα - εργένικα

επαγγέλματα καί «ελεύθερη συμβίωση» - ύπάρχουν κιό

λας, αλλά μόνο ατό περιθώριο της κοινωνίας μας. ή Υιό

σύντομο; περιόδους της ζωής των «όμαλών » ατόμων.

Έμείς θέλουμε νά διευρύνουμε τίς επιλογές αυτές ώστε νά

πεοιλάδουν περισσότερα άτομα καί Υιό μεγαλύτερο μέρος

της ζωης τους. καί νά μεταφέρουμε στΙς λίισεις αυτές όλα τά

πολιτιστικά κίνητρα πού σήμερα στηρίζουν τόν γάμο - μέ

τελικό άποτέλεσμα οί επιλογές αυτές νάγίνουν τόσο συνηθι

σμένες καΙ άποοεετέτ δσο εΙναι σήμερα ό γάμος.

Τί θά γίνει δμως μέ τά παιδιά; Μήπως ολοι μας σέ κά

ποια στιγμή της ζωης μας δέν θέλουμε γ' αποκτήσουμε παι

διά ; Δέν μπορούμε νά άονηθοϋμε δτι οί άνθρωποι νιώθουν

ειλικρινά τήν επιθυμία νά έχουν παιδιά. 'Όμως δέν ξέρουμε

κατά πόσον αυτό όφείλεται οέ γνήσια αγάπη γιά τά παιδιά

η σέ μετατόπιση άλλων αναγκών. Είδαμε δτι 1']Ικανοποιηση
τών γονιών μόνο σέ 6άρος των παιδιών μπορεϊ νά πραγμα

τοποιηθεί. Ή επιχειρούμενη προέκταση τοϋ εγώ μέσω των

παιδιών - στήν περίπτωση τού άντρα ή « διαιώνιση» τού

όνόματότ του, της περιουσίας του, της κοινωνιεήτ; τάξης

του καί της έθνικης ταυτότητω; του, γιά τή γυναίκα ή μη

τρότητα σάν δικαίωση της υπαρξής της καί 1']προσπάθειά
της νά ζήσει μέσω του παιδιού, στό όποιο φορτώνει δλα τά

σχέδιά της - στό τέλος βλάπτει η καί καταστρέφει fι τό

παιδί η τόν γονιό, η καί τούς δυό, άν δέν ύπάρχει κερδισμέ

νος ανάλογα μέ τήν περίπτωση. Μπορεί, άν άφαιοεθοϋν

από τή γονεϊκή κατάσταση δλες οΙ άλλες λειτουργίες, νά

δρούμε ένα πραγματικό ένστικτο γιά τήν απόκτηση παι

όιών. ακόμα καί στούς άντρες, τήν απλή φυσική επιθυμία

νι! ζο-ι_'ν μαζί μέ νέους. 'Όμως στήν περίπτωση αύτή δέν θά

εχουμε χάσει τίποτε, γιατί ένα 6ασικό αίτημα του έναλλα

ετιπού συστήματω; πού προτείνουμε είναι κάποια μορφή

στενήτ επικοινωνίας μέ τά παιδιά. ΥΑν πραγματικά ύπάρχει

ένα γονεϊκό ένστικτο, θά μπορέσει τότε νά δράσει μέ μεγα-
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λύτερη ακόμη ελευθερία, άφοϋ θά εχει απαλλαγεί από τά

πρακτικά Ωάρη του πού σήμερα κάνουν τή ζωή τών γονιών

μιά κόλαση άγχους.

"Αν δμωτ, αντίθετα, ορουμε δη δέν ύπάρχει κανένα γο

νεϊκό ένστικτο ; Μπορεϊ μέχρι σήμερα ή κοινωνία νά έπεισε

τό άτομο νά κάνει παιδιά μέ τό νά επιοάλει απλώς στό γο

νεϊκό αίσθημα όρισμένες άνησυχίεα του εγώ, πού δέν εΩρι

σκαν αλλη διέξοδο. Αυτό μπορεί νά ήταν άναπόφευκτο στό

παρελθόν - ίσως όμως είναι πιά καιρός ν' αρχίσουμε νά

ίκανοποιούμε πιό άμεσα τίς ανάγκες αυτές τού εγώ. Στόν

βαθμό πού ή φυσική αναπαραγωγή παραμένει ακόμα απα

ραίτητη, μπορούμε νά επινοήσουμε λιγότερο καταστρεπτικά

κοινωνικά κίνητρα. ΕΖναι δμως πιθανό δη, δταν τά παιδιά

θά πάψουν νά εΖναι οι επενδύσω; τού εγώ στό γονεϊκό αί

σθημα, ή τεχνική όναπαραγωγή θά αναπτυχθεί καΙ. θά γίνει

ευρύτατα όποδεκτή.

3) Σπιτικά. Τώρα θά σκιαγραφήσω ένα σύστημα πού νο

μίζω δτι θά ίκανοποιήσει τίς τυχόν άπομένουοφ; όνάγκες

γιά παιδιά αφοϊ, ΟΙ επιθυμίες τού εγώ θά πάψουν πιά ν'

αποτελούν μέρος των κινήτρων μας. "Ας υποθέσουμε δη

ένα πρόσωπο η ένα ζευγάρι κάποια στιγμή της ζωης του

νιώθει τήν έπιθυμια νά ζήσει μέ παιδιά μέσα σέ μιά μονάδα

μεγέθουτ οικογένΕιας. <Η αναπαραγωγή θά εχει πάψει ν'

άποτελεϊ γιά τό όμαλό άτομο ζωτικό σκοπό η)ς ζωης του 
είδαμε πίΙις φί μορφές εργένικης η καί δμαδικης μή άναπα

ραγωγικης ζωης θά μποοοϋσαν νά πλουτιστούν, έτσι πού

νά Ικανοποιούν πολλοι-; άνθοώποικ σ' δλη τους τή ζωή καΙ.

αλλους γιά μεγάλες περιόδους της ζωης τους - ωστόσο με

ρικά άτομα μπορεϊ νά ποοτιμοϋν άκόμα νά ζουν μόνιμα

μέσα σέ μιά ομάδα κοινοβιακού τύπου καί αλλα πάλι νά

θέλουν νά τή δοκιμάσουν σέ κάποια περίοδο της ζωης τους,

εΙδικότερα κατά τήν πρ~ίημη παιδική τους ήλικία.

"Ετσι πάντα ένα τμήμα τού πληθυσμού θά θέλει νά ζεί

μέσα οέ άναπαοαγωγικέ; κοινωνικές δομές. Έξάλλου καί ή

κοινωνία γενικά θά εχει άνάγκη της άνωταραγωγήτ, έστω

καί περιορισμένα. γιά νά δημιουργήσει απλώς μιά νέα γε

νιά.
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Τό τμήμα αυτό του πληθυσμού θ' άποτελείται αυτόματα

από μια έκλεκτή δμάδα μέ βαθμό σταθερότητας πιθανώς

ϋφηλότερο, γιατί θά Ιχ ει ελευθερία έκλογης πού γενικά δέν

ύπάρχει πρός τό παρόν. Σήμερα, εΚΕΙΥΟΙ πού δέν παν

τρεύονται καί δέν αποκτούν παιδιά μέχρι μιά δρισμένη ήλι

κία, τιμωοοϋνται : ηρίσκονται μόνοι, αποκλεισμένοι καί

δυστυχισμένοι, στό περιθώριο μιάς κοινωνίας μέσα στήν

όποία ολοι οί άλλοι ζουν μέσα σέ ίσόθιεα χωριστές οίεογέ

νειες πού προορισμό !Όχουν τήν αναπαραγωγή καί πού κύ

ριο χαοαπτηοιστιεό τους είναι δ σοδινισμό; καί ή μισαλλο

δοξία. (Μόνο ατό Μανχάτταν είναι απλ(!ις ανεκτή ή εργέ

νικη ζωή. άλλά κι αυτό είναι συζητήσιμο). Πολλοί άνθρω

ποι.άεόμα καί τώρα. αναγκάζονται νά παντρευτούν εϊτε

γιατί πιέζονται από τίς οικογένειές τους, είτε γιά νά νομι

μοποιήσουν μιάν εξώγαμη σχέση λόγω εγκυμοσύνης, είτε

γιά λόγους οΙκονομικούς η καί άλλους πού δέν εχουν καμιά

σχέση μέ την εκλογή του τρόπου ζωής τους. 'Αντίθετα, aτή

νέα μας αναπαραγωγική μονάδα μέ τό περιορισμένο χρο

νικά ουμθόλαιο (βλ. παρακάτω), μέ τήν ευθύνη γιά τήν

άνατοοφή τών παιδιών τόσο διάχυτη σ' όλα τά μέλη τής

όμάδας ώστε ουσιαστικά νά εχει εκλείψει, μέ άνύπαρετοικ

τούς οικονομικούς λόγους καί καθιtlς δλα τά μέλη μπήκαν

σ' αυτήν αποκλειστικά μέ δάση τήν προσωπική τους προτί

μηση, οί « άσταθεϊ; » αναπαραγωγικές κοινωνικές δομές θά

έχουν εκλείψει.

Τή μονάδα αυτή ποφτιμώ νά τήν ονομάσω σπιτικό καί όχι

ευρεία οικογένεια. Ή διάκριση αύτή εχει σημασία: ή λέξη

οίκογένεια εξυπονοει τή διολογιεή αναπαραγωγή καί κά

ποιο βαθμό εαταμερισμοϋ τής εργασίας μέ δάση τό φύλο

XQ.f συνεπώτ καί τίς παραδοσιακές εξαρτήσεις καί τΙς δυ

ναμικές σχέσΗς πού άποοοέουν απ' αυτές καί πού εκτεί

νονται χρονικά σέ πολλές γενιές' δέθαια τό μέγεθος της οι

κογένειας - στήν περίπτωση αύτή δ μεγαλύτερος αριθμός

των μελών της ευρείας οΙκογένειας - μπορεί νά επηρεάσει

τή δύναμη αυτης της ιεραρχίας, δχι δμως καί νά μεταδάλει

τό δομικό της όρισμό. 'Ενώ ό δρος « σπιτικό » υποδηλώνει

μόνο μιά μεγάλη όμάδα προσώπων πού ζουν μαζί για άόρι-
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στο χρονικό διάστημα καί δίχως συγκεκριμένους καν6νες

διαπροσωπικών οχ έοεων. π(υς θά είναι ή ζωή μέσα σ' ενα

σπιτικό;

Περιορισμένη διάρκεια. Άν τό σπιτικό πρόκειται ν'

αντικαταστήσει τόν γάμο, θά μπορούσαμε, σέ μιά πρώτη

περίοδο, νά τό νομιμοποιήσουμε, αν βέβαια εΙναι απαραί

τητο. Μιά ομάδα από δέκα πάνω-κάτω άτομα διαφόρου

ήλικΙας' πού συμφωνοϋν μπορούν νά ϋποθάλουν αϊτηση νά

τούς δοθεί άδεια νά ζουν σάν μιά ομάδα - δπως ακρισώς

σήμερα ένα νεαρό ζευγάρι ζητάει άδεια γάμου - ϊσω: μάλι

στα νά ύποδληθούν καί σέ κάποια τελετουργική διαδικα

σία, καί ύστερα νά ποοχωοήσουν, κατά τόν 'ίδιο τρόπο,

στήν οργάνωση του σπιτιού τους. Ή άδεια γιά τή συγκρό

τηση τού «σπιτιεοϋ » ώοτόσο θά Ισχύει μόνο γιά ορισμένο

χρονικό διάστημα, ίσως έφτά ως δέκα χρόνια, Τι δσο άπο

φασίστηκε νά οριστεί <bς τό κατώτατο χρονικό διάστημα

πού χρειάζεται γιά νά μεγαλώσουν τά παιδιά μέσα σ' ένα

σταθερό περιβάλλον - πιθανόν δμιω; πολύ συντομότερο άπ'

δ,τι φανταζόμαστε τώρα. ΥΑν μετά τό τέλος της περιόδου

αύτήτ ή ομάδα άποφασϊοει νά μείνει ενωμένη, μπορει νά

ζητήσει ανανέωση της αδειας. Πάντως κανένα άτομο όμά

δας δέν θά ήταν δυνατό νά ϋποχοεωθεί συμθατιεά νά

παραμείνει σ' αυτή μετά τό τέλος της περιόδου πού ουμφω

νήθηκε, καί 'ίσως μερικά μέλη της θά μποοοϋσαν νά άποχω

ρήσουν, η νά μπουν σ' αυτή νέα μέλη. Ή καί νά διαλυθεί

όλότελα η ομάδα.

Τά βραχυπρόθεσμα «σπιτικά» παρουσιάζουν πολλά

πλεονεκτήματα, καθώς άποτελοϋν σταθερές στή σύνθεσή

τους μονάδες διάρκειας δέκα μόνο ετών: τό τέλος του οί

εογενειαεοϋ σοδινισμου πού διαμορφώθηκε στή διάρκεια

πολλών γενεών καί τών προλήψεων πού κληροδοτήθηκαν

από μιά γενιά στήν όλλη, ή συμμετοχή προσώπων όλων τών

ηλικιών ατή διαδικασία της άνατοοφή; τών παιδιών, η συγ

χώνευση πολλών ομάδων διαφορετικής ήλικίας αέ μιά κοι

νωνική ενότητα, η πλατειά προσωπικότητα πού όημιουογεϊ

ται από τήν έπαφή μέ πολλά καί όχι μέ λίγα μόνο πρόσωπα

κ.λπ.
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Παιδιά. Μιά καθορισμένη αναλογία ατόμων σέ κάθε σπι

τικό - ας πούμε τό ~α τρίτο - θα εΙναι παιδιά. Δέν εχΕΙ

σημασία αν θά πρόκειται Υιό παιδιά πού στίς (ψχές γεννή

θηκαν από ζευγάρια του σπιτικού 11αργότερα - ϋστερα άπό

μερικές γενιές ζωής στό σπιτικό, δταν θά Ιχ ει σπάσει δ εί

δικός δεσμός των ενηλίκων μέ τά παιδιά «τους» - Υιό παι

διά γεννημένα μέ τεχνητή αναπαραγωγή Τι υίοθετημένα :
Ίνα (ελάχιστο) ποσοστό της εύθύνη; γιά τά παιδιά ατά

ποώτα χρόνια της φυοιπήτ εξάρτησής τους από τούς ένήλι

κους θά μοιράζεται εξίσου σ' δλα τά μέλη τού ωτιτιεού.

"Ομωτ, δσο κι αν ή δομή αυτή εΙναι ύγιής, πρέπει νά

t'Χουμε επίγνωση δτι όσον καιρό θά χρησιμοποιείται ή μέ

θοδος της φυοικήτ άνωταοαγωγήτ. τι) "σπιτικό» δέν θά

μπορέσει ποτέ νά γίνει μιά δλότελα έλευθεοωτιεή κοινω

νική μορφή. Ή γυναίκα πού θά περάσει εννιά μηνες έγκυ

μοσύνης είναι πιθανό ότι θά νιώθει πώς τό προϊόν δλων

αυτών των δασάνων καί των πόνων «ανήκει» σ' αυτή.

(<<'Όσο σκέφτομαι τί τράοηξα γιά νά σ' άποκτήσω ι »).
Έμεις δμως θέλουμε νά εξαφανίσουμε αθτότό αίσθημα της

ϊόιοκτησιω; μαζί μέ Όλα τά πολιτιστικά στηρίγματά του,

έτσι πού κανένα παιδί νά μήν εύνοεϊται απριόρι σέ σάρος

των άλλων , έτσι πού τά παιδιά νά τ' αγαπούν μόνο γιά τά

ίδια.

Μήπως υπάρχει ένα ένστικτο Εγκυμοσύνης; ,Αμφιδάλλω.
"Οταν απομακρύνουμε τά πολιτιστικά εποικοδομήματα,

μπορει ν' ανακαλύψουμε δτι τό μόνο πού ύπάρχει είναι τό

σεξουαλικό ένστικτο, πού οί φυσιολογικές συνέπειές του

όδηγοίίν στήν Εγκυμοσύνη. "Ισωτ νά ύπάρχει καί κάποιο εν

στικτο φροντίδας γ.ιά τά μικρά δταν γεννιούνται. "Ομωτ ένα

ένστιετο γιά τήν Εγκυμοσύνη αυτή καθεαυτή θά ήταν περι τ

Η·) - εlναι αδύνατο νά ποόθλεψε ή φύση δτι κάποτε ό άν

θρωπος θά μποροϋσε νά θέσει υπό έλεγχο τήν αναπαραγω

γική διαδικασία. Τί θά συνέδαινε ί'ιμως αν, άφοϋ θά εξαφα

νίζονταν τά ψεύτικα κίνητρα για τήν έγευμοσύνη, οί γυναϊ

κες δέν θά ήθελαν πιά «ν' άποκτήοουν » παιδιά; Δέν θά

ήταν αϋτό σωστή καταστροφή, μιά καί τι τεχνητή αναπαρα

γωγή δέν είναι ακόμη αρκετά τελειοποιημένη; Οί γυναίκες
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δμως δέν ~oυν καμιά Ιδιαίτερη ύποχρέωση γιά τήν αναπα

ραγωγή του είδους. "Αν πάψουν νά θέλουν νά παίξουν τόν

ρόλο αυτό, τότε θά χρειαστεί νά άναπτυχθοϋν 6ιαστικά τε

χνητές μέθοδες η, τό λιγότερο, νά δοθούν σ' αύτέ; Ικανο

ποιητικά άνταλλάγματα - διαφορετικά άπό τίς καταστρε

πτικές έπενδύσειτ του εγώ - ώστε ν' αξίζει νά κάνουν τή

θυσία.

ΟΙ ενήλικοι καί τά μεγαλίιτερα παιδιά θ' άναλάθουν τή

φοοντιοα των ορεφιι)ν όσον καιρό τή χρειάζονται' επειδή

δμωτ; θά ύπάρχουν πολλοί ενήλικοι καί μεγάλα παιδιά πού

θά μοιράζονται τήν ευθύνη - σπως στήν ευρεία οικογένεια

- κανένα ποόοωπο δέν θά είναι ϋποχαεωμένο νά τό κάνει

παρά τή θέλησή του.

ΟΙ σχέσεις των ενήλικων μέ τά παιδιά θ' άναπτύσσονται

οπως ακρι6iίις γίνεται σήμερα μέ τίς καλύτερες σχέσεις: με

ρικοί ενήλικοι μποοοϋν νά προτιμούν όρισμένα παιδιά άπό

τ' άλλα, σπως ακρισως καί μερικά παιδιά μποροίΊν νά προ

τιμούν όρισμένους ένήλικοιυ; από τούς δ.λλους - οι προτι

μήσεις αυτές μπορούν νά εξελιχθοίΊν σε ίοόθιοικ δεσμούς

καί οί ένδιαφεοόμενοι μπορούν νά συμφωνήσουν νά ζήσουν

μαζί, δημιουργώντας ίσως «άποια μορφή μή άναπαοαγωγι

κης όμάδας. 'Έτσι Όλες οι σχέσεις θά θεμελιώνονται μόνο

στήν αγάπη, πού θά μένει άδιάφορη από άντικειμενικές εξ

αρτήσεις καί από συνακόλουθες ταξικές άνισότητεα Μα

κρΟ'Χρδνιες σχέσεις ανάμεσα σέ πρόσωπα μέ μεγάλη δια

φορά ήλικίας θά γίνονταν συνηθισμένο φαινόμενο.

Νομικδ. δΙΚΠΗδματα καί μετοικήσεις. Καθώς οι δεσμοί

του αϊματος θ' αδυνατίζουν καί θά εόθονται, ή ίεραρχία

της δύναμης μέσα στήν οΙκογένεια θά καταρρέει. Ή νομική

δομή - δσον καιρό θά χρειάζεται ακόμα - θά καθρεφτίζει

τή δημοκρατία αυτή στίς ίδιες τίς ρίζες της κοινωνίας μας.

ΟΙ γυναϊεο; θά είναι, κατά τό νόμο, ίσες μέ τούς δ.ντρες. Τι'!

παιδιά δέν θά είναι πιά « άνήλικα " ϋπό τήν κηδεμονία των

«γονέων » - θά έχ ουν πλήρη δικαιώματα. "Οοο; φυσικές

άνισότητο; θ' απομένουν, μπορούν νά αντισταθμίζονται

άπό τόν νόμο: αν λ.χ , κάποιος δείρει 'ένα παιδί, αϋτό θά

μπορεί νά προσφύγει σ' ενα ειδικό απλοποιημένο δικαστή-
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ρω του « σπιτικού », πού θά επανορθώσει τήν αδικία.

'Ένα άλλο, είδιεό δικαίωμα των παιδιών, θά είναι τό δι

καίωμα άμεσης μετοίκησης: αν ενα παιδί γιά οποιονδήποτε

λόγο δέν είναι Ευχαριστημένο άπό τό « σπιτικό» μέσα ατό

όποίο γεννήθηκε τόσο αυθαίρετα, θά δοηθηθεϊ νά μετοική

σει. Έξάλλου κι ένας ενήλικος - πού lζησε ένα χρονικό

διάστημα μέσα σ' ένα «σπιτικό» (έφτά ως δέκα χρόνια) 
θά μπορούσε νά προσφύγει στό σπιτικό δικαστήριο, πού θ'

άποφασισει, δπως κάνουν τά δικαστήρια σήι.εοα στίς δίκες

διαζυγίου, αν είχε επαρκείς λόγους Υιό νά διαλύσει τό συμ

δόλαιό του. Μπορεί μέσα στήν περίοδο των έφτά χρόνων νά

χρειαστούν νά γίνουν δρισμένες μετατάξεις γιά τήν απρό

σκοπτη λειτουργία τού σπιτικού, χωρίς αύτό νά παρα6λά

πτει τή σταθερότητά του, έφόσον θά παραμείνει ενας πυρή

νας. (Στήν- πραγματικότητα ή είσοδος πότε-πότε νέων

προσώπων στό σπιτικό είναι μιά εύχάριστη αλλαγή). Πάν

τως τό σπιτικό, γιά τήν καλύτερη λειτουργία του, θά μπορει

νά όρίζει ένα ανώτατο δρω εΙσδοχής καί άποχώοησητ με

λών , ώστε ν' αποτρέπει τήν άπογύμνωσή του η τήν ύπερδο

λική μεγέθυνση καί ν' άποφεύγει έτσι τίς αφορμές προστρι

ΟΙίlν.

Οί δουλειες τού νοικοκυριού. "Οσο γιά τό νοικοκυριό, οί

όμάδες πού θά έχουν τίς διαστάσεις μιας μεγάλης οίκογέ

νειας (δέκα ως δεκαπέντε άτομα) θά είναι οί πιό οολικές :
έτσι θ' άποφεύγονται οΙ σπατάλες (πήγαινε-έλα, ψώνια,

μαγείρεμα γιά μικρή οίκογένιεα), χωρίς δμως νά χάνεται

καί ή έγκαρδιότητα, δπως στά πειράματα μέ τΙς μεγαλύτε

ρες κοινότητες. Οί δουλειές τού νοικοκυριοϋ θά γίνονται

κατά τρόπο 'δίκαιο εκ περιτροπής, ώσότου τελικά ή αϋτο

ιιατοποιηση μας απαλλάξει άπ' αύτές.

Πολεοδομική. Ή πολεοδομία, ή αρχιτεκτονική, ή επί

πλωση, δλα θ' άλλάξουν γιά νά προπαρμοστοϋν στή νέα

κοινωνική δομή. Ή τάση γιά τή μαζική κατασκευή σπιτιών

πιθανό νά συνεχιστεί, αλλά οι κατοικίες μποροϋν νά σχε

διάζονται κι ακόμα καί νά κατασκευάζονται (μέ προκατα

σκευασμένο ίJλικό) από τούς άνθοώποω; πού θά ζήσουν σ'

αύτές, έτσι ώστε νά ίπανοποιοϋν τΙς ανάγκες καί τά γούστα
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τους. Άλλά καΙ ή Ιδιωτική ζωή θά μπορεϊ: νά έξασφαλίζε

ται μέσα σ' αυτές, είτε μέ Ιδιαίτερα δωμάτια σέ κάθε σπι

τικό, είτε μέ « καταφύγια» μέσα στήν πόλη πού θά τά μοι

ράζσνταν μέ μέλη άλλων οπιτικών , είτε καί μέ τά δυό. Τό

όλον θά μπορούσε νά αποτελέσει ένα πλέγμα μεγέθους μι

κρης πόλης Τι μεγάλης κατασκήνωσης. "Ισωτ ή κατασκή

νωση νά δίνει σαφέστερη είκόνα: Θά μπορούσαμε νά

έχουμε μικρές αϋτοτελείτ μσνάδες σπιτιού από προκατα

σκευασμένα κομμάτια (πού νά συναρμολογούνται καΙ νά

λύνονται εύκολα), πού θά τίς στήνουν οι Ιδιοι οί ~oικoΙ

τους, έτοι πού ν' άνταπωφϊνονται στίς άνάγκες τους ανά

λογα μέ τή διάρκεια τού ουμδολαϊου - άλλά καΙ μόνιμα

κεντρικά κτίρια γιά τήν έξυπηρέτηση των άναγκών της κοι

νότητας c:b;συνόλου, δπως λ.χ. μιά φοιτητιεή λέσχη γιά τήν

κοινωνική ζωή, εστιατόρια, μια μεγάλη τράπεζα καί μιά

6ι6λιοθήκη καί ταινιοθήκη πού θά λειτουργούν μέ ήλεκτρο

νικό ίυτολογιστή, «κέντρα σπουδών »γιά διάφορους είδι

κευμένους κλάδους καΙ δ.τι άλλο μπορει νά χρειάζεται μιά

κοινότητα τής εποχης της κυ6ερνητικης.

Ή οικονομία. Τό τέλος της οΙκογενειακής δομής θά

απαιτήσει ταυτόχρονες αλ/αγές στή γενικότερη οίκονομια.

"Οχι μόνο ή άναπαραγωγή, άλλά καΙ ή [δια ή παραγωγή θά

είναι ποιοτικά διαφορετικές. "Οπιω; ύποχρεωθήκαμε ν'

άποκαθάρουμε τΙς σχέσεις μας μέ τά παιδιά από κάθε

έξωτερικούς ύπολογισμούς, θά χρειαστει κι έδώ πρώτα νά

πραγματοποιήσουμε τόν σοσιαλισμό μέσα σ' ένα 6ιομηχα

νιεό κράτος τής τεχνοκρατικης περιόδου, πού αποστολή

του θά έχει όχι ό.πλως νά μοιράσει ακρι60δίκαια τΙς άγγα

ρειες, αλλά, τελικά, νά τίς καταργήσει ολότελα- έτσι θά πε

τύχουμε πλέρια τούς σκοπούς μας. Μέ τήν παραπέρα ανά

πτυξη των μηχανών οΙ άνθρωποι θά μπορούν νά απελευθε

ρωθούν από τόν μόχθο, ή « έργασία » θά χωριστει από τήν

αμοιβή της καί θά τής δοθεί καινούργιος δρισμός. Τώρα

τόσο οί Ενήλικοι 000 εαϊ τά παιδιά θά μπορούν νά έπιδο

θοϋν σέ σο6αρά « παιχνίδια» δσο θέλει ή ψυχή τους.

Κατά τή μεταβατική περίοδο, δσον καιρό θά έχουμε

άκόμα χρηματική οίπονομϊα, δλα τά άτομα θά μπορούν νά
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έχουν ένα εξασφαλισμένο Ετήσιο εισόδημα από τό κράτος

γιά νά καλύπτουν τίς βασικές τους υλικές ανάγκες. Τά είσ

οδήματα αυτά, διαμοιραζόμενα ακριβοδίκαια σέ δ.ντρες,

γυναϊΚf;ς καί παιδιά, ανεξάρτητα από ήλικία, εργασία,

γόητρο, καταγωγή, από μόνα τους θά ισοπεδώσουν μονο

μιας τό σύστημα των οίεονομιεων τάξεων.

'Ελεύθερη δραστηριότητα. Πώς θά περνάει δ κόσμος τήν

ωρα του σ' αυτή τήν Οϋτοπια ; Νομίζω πώς αυτό δέ θ'

αποτελέσει πρδ6λημα. ~Αν πραγματικά καταργήσουμε κάθε

δυσάρεστη εργασία, 6 κόσμος θά Εχει τόν χρειαζούμενο

καιρό καί τήν ενεργητικότητα, γιά ν' αναπτύξει δικά του

υγιή ένδιαφέοοντα. Έκεϊνο πού σήμερα μόνο λίγοι εκλε

κτοί μπορούν νά κάνουν, νά ασχολούνται δηλαδή μέ ειδικά

ένδιαφέοοντα θέματα γι' αυτά καθεαυτά, θά γίνει δ γενικός

κανόνας.

"Οσο γιά τά εκπαιδευτικά ίδρύματα, ή ακαταλληλότητα

του δημοσίου σχολικού συστήματο; έγγυάται ουσιαστικά

τήν κατάρρευσή του στό άμεσο μέλλον. "Ισωτ θά μπορού

σαμε νά τό αντικαταστήσουμε μέ όχι υποχρεωτικά « κέντρα

μάθησης », πού θά συνδύαζαν τίς εντελώς &.παραίτητες λει

τουργίες της δημοτική; εκπαίδευσης - τή διδασκαλία δρι

σμένων στοιχειωδών τεχνικών γνώσεων - μέ τίς λειτουργίες

των ίδρυμάτων &.νώτερης εκπαίδευσης, τή διάδοση των

γνώσεων, σέ Όλους &.νεξαρτήτως, άσχετα από ήλικία ή βιο

τικό έωτεδο, παιδιά ή Ενήλικους.

Καλά δλα τούτα, αλλά τί θά γίνει μέ τίς βασικές γνώ

σευ; ; πως θά μπορούσε ενα παιδί πού δέν παρακολούθησε

τόν τυπικό κύκλο τ/ς συνηθισμένης παιδείας νά ακολουθή

σει ένα προχωρημένο πρόγραμμα σπουδών Ι:νός ό.νώτερου

κλάδου, λ.χ. της ό.ρχιτεκτονικης ; Ή παραδοσιακή μελέτη

από τά οιολία, ή αποστήθιση γεγονότων, πού αποτελεί τό

μεγαλύτερο μέρος τού προγράμματος τ/ς στοιχειώδους μας

εκπαίδευσης, θ' &.λλάξει ριζικά κάτω από τήν επίδραση της

κυβερνητικης - θά διαφέρει ποιοτικά καί οι συνέπειες θά

είναι τόσο σημαντικές γιά τήν κουλτούρα δσο ήταν κι εκει

νες πού προέκυψαν από τήν έφεύοεση της τυπογραφίας, tj
ακόμα καΙ τού ίδιου τοϋ άλφάθητου. Ό McLuhan εδειξε
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δτι αρχίζουμε νά έπιστρέφουμε από τίς φιλολογικές μέθο

δες άπόετηοη; γνώσεων στΙς όπτικές. Μποοοϋμε νά περι

μένουμε τή γοργή κλιμάκωση της έξέλιξης αυτης καθώς καί

άλλων συνεπειών της ανάπτυξης των σύγχρονων μέσων

έπυωινωνϊω; γιά τή γοργή μετάδοση των πληροφοοιών.

>Αλλά καί ή ποσότητα των τυπικών γνώσεων πού είναι

άπαραίτητες στά παιδιά 1'iκαί στούς ένήλικους θά περισρι

οτεϊ πολύ, γιατί θά εχουμε «τράπεζες» συγκεντρωμένων

από 1jλεκτρονικούς ύπολσγιστές στοιχείων πού ό καθένα;

θά μποοει νά χρησψοποιει εϋεολα. Στ6 κάτω-κάτω, γιατί

ν' αποθηκεύει κανείς στό μυαλό του γεγονότα δταν οι

« τράπεζες » αυτές μποροϋν νά μας παρέχουν γρηγορότερα

πολύ περισσότερες πληροφορίες; (Άπό τώρα κιόλας τά

παιδιά αρχίζουν ν' άποοοϋν γιατί τά υποχρεώνουν νά μά

θουν τόν πίνακα του πολλαπλαοιασμοϋ αντί νά τά διδά

ξοι'\' πώς νά χρησιμοποιοϋν τίς άοιθμομηχανέτ). Καί αν

μένει κι ένα ποσοστό απαραιτήτων δασικών γεγονότων πού

πρέπει ν' αποθηκευτεί στή μνήμη, αυτό μπορεϊ νά γίνεται

γρήγορα μέ νέες μηχανικές μεθόδους, διδακτικές μηχανές,

δίσκους, μαγνητοταινίες ε.λπ , πού, δταν γίνουν προσιτές σ'

δλον τόν κόσμο. θά κάνουν δυνατή τήν κατάργηση της

ύποχρεωτικης φοίτησης στά σχολεία γιά τήν απόκτηση δα

σιεων γνώσεων. "Οπωτ κάνουν οι ξένοι σπουδαστές πού εΙ

δικεύονται οέ μιάν επιστήμη, έτσι καί τό παιδί μπορεί νά

μάθει συμπληρωματικά οποιαδήποτε αναγκαία δασική

«γλώσσα» χάρη στίς μέθοδες αυτές. 'Όμως πιθανότερο εΙ

ναι ότι φί οασικές δεξιότητες καί γνώσεις θά είναι οι fδιες

τόσο γιά τούς ενήλικους δσο καί γιά τά παιδιά: ή Ικανό

τητα aτόν χειρισμό νέων μηχανών. Ή Ικανότητα γιά προ

γραμματισμό θά μπορούσε νά γίνει απαραίτητη γιά δλους,

θά μπορούσε δμως καθένας νά τήν αποκτήσει γρήγορμ

παράλληλα μέ τή μαθητεία σέ έναν δρισμένο κλάδο καί σχι

θυσιάζοντας όλόκληρα χρόνια από τίς 9 τό πρωί ως τίς 5 τό

δράδυ.

'Όσο γιά τήν εκλογή του έπαγγέλματοτ, οί άνθρωποι

aτoύς όποίους τά παιδικά χόμπυ επέζησαν γιά νά γίνουν τό

<, bτάγγελμά» τους δταν μεγάλωσαν, θά σας ποϋν τΙς
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περισσότερες φορές δτι τά χόμπυ αυτά τά ανέπτυξαν πρΙν

γίνουν εννιά χρόνων*. ~Αν καί έφόσον θά εξακολουθούν νά

ύπάρχουν άκόμα ειδικευμένα επαγγέλματα, θά μπορούν νά

τ' άλλάζουν τόσο συχνά 000 τ' αλλάζουν σήμερα οι ένήλι

)/,Ol. Άν δμως η εκλογή τού επαγγέλματος δέν ύπαγοοεύε

ται από εξωτερικούς λόγους, άλλά δασίζεται μόνο οτ6 εν

διαφέρον γιά τ6 αντικείμενό του, οι άλλαγές έπαγγέλματω;

μέσοστρατίς θά εΙναι πιθανό πολύ σπανιότερες. Ή σημε

ρινή μας Ικανότητα ν' αναπτύξουμε ζωηρά ένδιαφέροντα

«ναι άποτέλεσμα της διαφθοράς τού πολιτισμού μας καΙ

των θεσμών του.

"Βτοι, ~ αντίληψή μας Υιό τήν εργασία καΙ τή μόρφωση

θά πλησιάζει πολύ τή μεσαιωνική άμεση μαθητεία σέ μιά

τέχνη, μαθητεία στήν όποια θά μετέχουν άνθρωποι όλων

των fιλικιών οέ όλα τά έεϋτεδα. "Οπωτ συμθαϊνα σήμερα

στήν πνευματική ζωή, ή εσωτερική δυναμική των διαφόρων

επιστημών θά προωθεί τήν Ιδιαίτερή τους κοινωνική οργά

νωση, παρέχοντας τά μέσα γιά νά συναντηθούν διάφορα

πρόσωπα μέ τά [δια ένδιαφέοοντα καί νά συμμετέχουν στίς

πνευματικές καί αίσθηταέ; bτιδιώξεις πού σήμερα είναι

προσιτές μόνο σέ λίγους κι εκλεκτούς, τούς διανοούμενους.

Τό είδος τού κοινωνικού περιβάλλοντος, πού σήμερα το

συναντάμε μόνο στά καλύτερα τμήματα των καλύτερων

κολλεγίων, θά μπορεϊ νά γίνει δ συνηθισμένο; τρόπος ζωης

γιά τίς μάζες, ελεύθερες τώρα νά άναπτύξουν εξυπαρχης

τίς δυνατότητές τσυς. Κι ενω σήμερα μόνο οι τυχεροί Τι οί

πεισματάρηδες κατορθώνουν νά κάνουν συνήθως (Ισχυρί.

ζονται μόνο δτι κάνουν) « εκεϊνο πού αύτοί θέλουν », στό

μέλλον Όλος ό κόσμος θά εχει τή δυνατότητα νά άναπτύξει

πλέρια τίς Ικανότητές του. Ή καί νά μήν τίς άναπτύξει, άν

έτσι τού άρέσει, πράγμα δμως ωτϊθανο, γιατί βλέπουμε δτι

δλα τά παιδιά δείχνουν περιέργεια γιά τά πρόσωπα καί τά

πράγματα, γιά τόν κόσμο καΙ γιά ό.τι γενικά τοϋ δίνει ζωή

• 'Ακόμα καί σήμερα, άν δίναμε στά παιδιά μιά ρεαλιστική εΙκόνα τών

επαγγελμάτων πού -υπάρχουν - δχι άπλώς πυροοδέοτη γιά τ' άγόρια καΙ

νοσοκόμα; γιά τά κορίτσια -, θά μπορούοαν νά ωιοκτήσουν Ιδιαίτερα εν

διαφέροντα κι ακόμα νωρ(τερα.
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καί κίνηση. Καί μόνον επειδή ή περιέργειά του ϋφϊσταται

ψυχρολουσία από τή δυσάρεστη πραγματικότητα, τό παιδί

μαθαίνει νά περιορίζει τά ένδιαφέροντά του καί νά γίνεται,

δταν μεγαλώσει, άσήμαντος σάν σλους τούς άλλους. ~Αν

απομακρύνουμε δμως τά εμπόδια, τότε δλοι οί άνθρωποι

θά αναπτύσσονται μέ τήν ίδια πληρότητα πού σήμερα πε

τυχαίνουν μόνο οι Ισχυρότερες καί πλουσιότερο; τάξεις ij
λίγες μόνο «μεγαλοφυίες ». Κάθε άτομο θά συνεισφέρει

τότε στήν κοινωνία σάν σύνολο, δχι μέ άντάλλαγμα τό με

ροκάματο 11άλλα κίνητρα γοήτρου καί δύναμης, αλλά

επειδή ή εργασία πού διάλεξε τό ένδιαφέοει αυτή καθεαυτή

καί μόνο συμπτωματικά ίσως επειδή ~ει κάποια αξία γιά

τούς άλλους (περίπτωση ενός εγωισμού τόσο 'δγιοϋς δσο εl

ναι σήμερα καί δ έγωισμός τού καλλιτέχνη). οι εργασίες

πού θά παρουσιάζουν μόνο κοινωνική, όχι δμως καί

προσωπική αξία, θά γίνονταν από τίς μηχανές .

•
• •

"Ετσι μέσα ατό ευρύτερο πλαίσιο ένός σοσιαλισμοϋ βασι

σμένου στήν κυβερνητική, ή όργάνωση τού «σπιτικοϋ »θά

επιτρέπει τήν άναπαραγωγή των παιδιών δίχως τήν ποοσ

φυγή στήν οικογένεια- επιπλέον δσοι θά προτιμοϋσαν νά

ζοϋν μόνοι ii μέσα οέ μή αναπαραγωγικές μονάδες, θά

~oυν τή δυνατότητα νά διαλέξουν ανάμεσα σέ δλων των

ειδών τρόπους ζωης. ~Eσι θά μπορέσουν νά λυθoiJν δλα τά

βασικά διλήμματα πού δημιουργεί σήμερα ή οίεογέναα καΙ

πού εμποδίζουν τήν ανθρώπινη εϋτυχια. WΑς επανέλθουμε

πάλι στά τέσσερα μίνιμουμ αιτήματά μας γιά νά δούμε πωζ

ανταποκρίνεται σ' αυτά ή φανταστική κατασκευή μας.

1) Ή απελευθέρωση των γυναικων από τήν τυραννία τής

Dιολογίας τους μέ δλα τα διαθέσιμα μέσα, καί τό μοίρασμα

τού ρόλου τής τεκνοποιίας καί τής ανατροφής των παιδιων

στήν κοινωνία σάν σύνολο, τόσο aτoύς αντρες καΙ στά άλλα

παιδιά, δσο καί στίς γυναίκες. Τό αίτημα αυτό Ικανοποιεί

ται. Τήν τεκνοποιία θά μπορούσε νά τήν άναλάθει ή τεχνο

λογία, καΙ &.ν αυτό προκαλούσε εξέγερση τi')ς κληρονομικης
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παράδοσής μας καί τής ψυχικής μας δομή; (πράγμα πού

όσφαλίiJς θά συμδεί στίς αρχές), τότε θά πρέπει νά 5ρεθουν

κίνητρα κι άντισταθμϊσματα Υιό τ(ς γυναίκες - διαφορετικά

άπό τήν εγωιστική άνταμοιδή νά έχ ει τ6 παιδί δικό της 
πού νά άνταμειδουν τΙς γυναίκες γιά τήν εΙδική κοινωνική

συμδολή τους, τήν κυοφορία καΙ τόν τοκετό των παιδιών.

Ή ανατροφή των παιδιών aτό μεγαλύτερό της μέρος σχε

τίζεται, δπως είδαμε, μέ τή διατήρηση των σχέσεων έξου

οίας, τή συντήρηση οίπογενειαπών αξιών μέσα σ' ένα τε

χνητό σο6ινισμό καΙ μέ άλλες έγνοιες του έ'γώ πού άντιμά

χονται τήν εύτυχια τού ίδιου τού παδιού. Αυτή ή καταπιε

στική διαδικασία της κοινωνικοποίησης δέν θά χρειάζεται

πιά σέ μιά κοινωνία Μου τά συμφέροντα τού άτ6μου θά

συμπίπτουν μέ τά συμφέροντα τής κοινωνίας σάν σύνολο.

Κάθε ωτομένουσα φροντίδα γιά τήν άνατοοφή των παιδιών

θά πρέπει νά μοιραστεί εξίσου ανάμεσα στούς ι'iντρες, τά

παιδιά καί τίς γυναίκες. 'Επιπλέον, νέες μέθοδες οτι

γμιαίας έπιποινωνία; θά μείωναν τήν ανάγκη του παιδιού

νά στηριχτεί ακόμα καί σ' αυτή τήν πρωταρχική εξισωτική

μονάδα.

2) Ή Οlκονομικη άνεξαρτησία καί ή αύτοδιάθεση δλων.

Μέ τόν σοσιαλισμό, άκόμα καί ι'iν εξακολουθήσει νά Επιζεϊ

ή χρηματική οικονομία, ή εργασία θά χωρίζεται από τό με

ροκάματο, ή Ιδιοκτησία δλων των μέσων παραγωγής θά

περνάει στά χέρια του λαοϋ, καί ό πλοϋτω; θά μοιράζεται

ανάλογα μέ τίς ανάγκες τού καθενός, άσχετα από τήν ατο

μική του συμδολή στήν κοινωνία. Σκοπός μας θά είναι νά

καταργήσουμε τήν εξάρτηση των γυναικών καΙ των παιδιών

από τήν εργασία των άντοών , καθώς καί ωτό κάθε άλλη

μορφή εκμετάλλευσης της εργασίας. Κάθε άτομο θά μπορεί

νά διαλέγει τόν τρόπο ζωής του κατά θούληοη καΙ νά τόν

αλλάζει σύμφωνα μέ τά γούστα του δίχως νά ενοχλεί κανέ

ναν άλλον. Κανένας δέν θά είναι ϋποχρεωμένφ; νά γίνει

μέλος οποιασδήποτε κοινωνικής δομής παρά τή θέλησή του,

γιατί κάθε άτομο θά είναι αϋτοκυδέονητο από τή στιγμή

πού θά αποκτήσει τή φυσιεή Ικανότητα γι' αυτό.

3) Ή πλήρης ένσωμάτωση τών γυναικών καί τών παιδιών
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στήν ευρύτερη κοινωνία. ΚΙ αυτό τό αίτημα ίεανοποιεϊται.

Ή έννοια της παιδικης fιλικΙας θά έχει ~ξαφανιστει καΙ τά

παιδιά θά έχουν πλήρη νομικά, σεξουαλικά καί οικονομικά

δικαιώματα, καί fι μορφωτική καί ή εργασιακή δραστηριό

τητά τοιη; δέν θά εΙναι διαφορετική άπό εκείνη τών ενηλί

κων. Στή διάρκεια των λίγων Ιτών της νηπιακης τους ήλι

κίας θά έχουμε άντιεαταστήσα τόν ψυχικά καταστρεπτικό

αϋθαιοετο «γονεϊκό δεσμό» ένός 11δύο προσώπων μαζί

τους μέ τόν καταμερισμό της εύθύνη; γιά τήν άνετη φυσική

τους ζωή σέ μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Τό παιδί θά εξ

ακολουθεί νά αναπτύσσει στενούς δεσμούς άγάπητ, αλλά

θά τούς δημιουργήσει όχι μέ μιά « μητέρα» κι ένα « πα

τέρα. » πού θά τού επιβάλλονται απ' Ιξω, παρά μέ πρόσωπα

πού θά τά διαλέγει τό ίδιο, δποιας fιλικίας καί φύλου κι αν

είναι. "Ετσι δλες οι σχέσεις ανάμεσα σ' ενήλικους καΙ παι

διά θά στηρίζονται στήν άμοιθαϊα εκλογή, θά εΙναι ίσες,

εγκάρδιες, άπαλλαγμένες άπό κάθε υλική εξάρτηση ." Αντί

στοιχα, τά παιδιά, μόλο πού θά εΙναι λιγότερα, δέν θά μο

νοπωλούνται, άλλά θ' άναπατεύονται ελεύθερα μ' δλόκληρη

τήν κοινωνία, πρός όφελος δλων , Ικανοποιώντας έτσι τή

νόμιμη επιθυμία πού νιώθουν οί ένήλικοι νά έχουν γύρω

τους νέους, επιθυμία πού συχνά ονομάζεται άναπαραγω

γικό « ένστικτο ».

4) Σεξουαλική έλευθερία, έρωτας κ.λπ. "Ως τώρα δέν μι

λήσαμε καί πολύ για τόν έρωτα καί τή σεξουαλική ελευθε

ρία, γιατί δέν υπάρχει κανένας λόγος ν' αποτελέσουν πρό

βλημα : δέν θά iιπάρχει κανένα εμπόδιο γι' αύτά. Μιά καί

θά επικρατει πλήρης έλευθερία, οί ανθρώπινες σχέσεις θά

πρέπει νά όριστούν ξανά πρός τό καλύτερο. "Αν ένα παιδί

δέν ξέρει τή μάνα του, tj τουλάχιστο δέν της άποδιδει Ιδιαί

τερη άξία πάνω άπό τούς lίλλoυς, εΙναι άπίθανο δτι θά

διαλέξει αυτήν γιά άντικείμενο της πρώτης άγάπης του καί

ν' άνωττύήει έτσι μέσα του άναστολές σχετικά μέ τήν άγωτη

αύτή. Μπορεϊ τό παιδί νά δημιουργήσει τΙς πρώτες στενές

φυσικές σχέσεις του μέ άτομα τού ίδιου μ' αυτό άναστήμα

τος, γιατί αϋτό θά τό δολευε καλύτερα από φυσική άποψη,

δπως άκρι6ως οί άντρες καί οι γυναϊεετ, τηρουμένων των
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άναλογιών , μπορούν νά προτιμούν εκείνους πού τούς σο

λεύουν από φυσική άποψη. 'Αλλά καΙ στήν άντϊθετη περί

πτωση, &ν τό παιδί προτιμά σεξουαλικούς δεσμούς μέ έν

ήλικους, καί άν άκόμα διάλεγε τήν ίδια τή μητέρα πού τό

γέννησε, δέν θά iJJtTιρxav γι' αυτήν άπριόρι λόγοι ν' απορ

ρίψει τΙς σεξουαλικές προτάσεις του, άφοϋ τό ταμπού τής

αΙμομιξίας θά ~χει πάψει νά λειτουργεϊ. Τό «σπιτικό »,

μεταδοτική κοινωνική μορφή, δέν θά είναι έκτεθειμένο

aτoύς κινδύνους τής ένδογαμίας.

"Εται , μέ τήν έξαφάνιση τού ταμπού της αιμομιξίας, οί

Ενήλικοι μέσα σέ λίγες γενιές θά μπορέσουν νά ξαναγυρί

σουν σέ μιά πιό φυσική πολύμορφη σεξουαλικότητα, δπου

ή συγκέντρωση aτή γενετήσια πράξη καί στήν όργασμική

ήδονή θά παραχωρήσει τή θέση της στίς όλικές φυσικές-αΙ

σθηματικές σχέσεις πού θά περιλαμ6'άνσυν καΙ τή γενετή

σια ηδονή. οι σχέσεις μέ τά παιδιά θά περιέχουν τόσο τή

γενετήσια πράξη δσο θά επέτρεπε ή Ικανότητα τού παιδιού

- πιθανότατα πολύ περισσότερο απ' δ.τι πιστεύουμε σή

μερα - έπειδή δμως ή γενετήσια πράξη θά πάψει ν' αποτε

λεί τό έπΙκεντρο της σχέσης, ή απουσία τού όργασμού δέν

θά δημιουργεί σο6αρά πρ06λήματα. Τά σεξουαλικά ταμπού

πού άναφέρονται στΙς σχέσεις Ενήλικων μέ παιδιά καί τήν

όμοφυλοφιλία, καθώς καί ή μή σεξουαλική φιλία (οί άπω

θημένες σχέσεις πού περιέγραψε δ Φρόυντ) θά εξαφανι

στοϋν. ~Oλες οί στενές σχέσεις θά περιλάμβαναν καί τίς

φυσικές, καί οί άντιλήψεις μας γιά τήν άποκλειστική σε

ξουαλική συντροφιά (μονογαμία) θά εξαφανιστεί από τήν

ψυχική μας δομή, δπως καί ή έννοια τού « Ιδεώδους συν

τρόφου ». "Οσο γιά τόν χρόνο πού θά χρειαστεί γιά νά

πραγματοποιηθούν οι αλλαγές αυτές καί γιά τΙς μορφές έμ

φάνισής τους, μόνο υποθέσω; μπορούμε νά κάνουμε. Δέν

υπάρχει λόγος ν' άσχοληθούμε εδώ μέ λεπτομέρειες.

Έκείνο πού χρειάζεται είναι νά όρίσουμε τίς προϋποθέσεις

γιά μιάν έλεύθερη σεξουαλικότητα; οποιεσδήποτε μορφές

κι άν πάρει, ασφαλώς θά είναι καλύτερη απ' τή σημερινή,

θά είναι « φυσική », μέ τήν άληθινότερη έννοια τού δρου.

Κατά τή μεταβατική φάοη, θά χρειαστεί Ισωτ νά διατη-
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ρηθούν μέσα στό σπιτικό ή Ενήλικη γενετήσια ήδονή καί ή

αποκλειστικότητα των ζευγαριων γιά νά ~ξασφαλιστεI ή

ομαλή λειτουργία τής μονάδας μέ δσο τό δυνατό λιγότερη

ένταση από σεξουαλικές προστρι6ές. Θά ήταν ουτοπικό νά

επι6άλει κανείς θεωρίες γιά τό τϊ θά πρέπει νά γίνει σέ μιά

ψυχή πού έ'χει ήδη δαοιεά όογανωθεί γύρω από ειδικές

συναισθηματικές ανάγκες. Αυτός εΙναι δ λόγος πού οί άτο

μικές προσπάθειες γιά τήν κατάργηση τής σεξουαλικής

άποελαοτιεότητατ σήμερα δέν εΙναι ποτέ γνήσιες. Θά κά

ναμε πολύ καλύτερα νά συγκεντρώσουμε τίς προσπάθειές

μας στήν ανατροπή των κοινωνικών δομών πού δημιούργη

σαν τήν ψυχική αυτή οργάνωση, άφήνοντα; στό μέλλον 
αν όχι στή διάρκεια τής δικής μας ζωης - τό ~ργo μιάς ριζι

κής άναδιάοθοωοητ (μήπως θά ήταν σωστότερο νά πω

άποδιάρθρωσης ;) τού ψυχοσεξουαλικού μας εΙναι.

Μέ τά παραπάνω απλώς εχάραξα ένα πολύ πρόχειρο

σχεδιάγραμμα γιά νά κάνω πιό σαφή τή γενική κατεύθυνση

πού πρέπει ν' ακολουθήσει μιά φεμινιστική επανάσταση.

Τόσο ή παραγωγή 000 καΙ ή αναπαραγωγή πρέπει νά ανα

διοργανωθούν ταυτόχρονα μέ δχι καταπιεστικό τρόπο. Ή

γέννηση των παιδιών μέσα σέ μιά μονάδα πού θά διαλύεται

ή θά ανανεώνεται μόλις τά παιδιά μεγαλώσουν άρκετά

ώστε να γίνουν άνεξάρτητα από φυσική άποψη, μιά μονάδα

πού σκοπό θά έχ ει νά ~ξυπηρετήσει δ.μεσες ανάγκες μάλλον

παρά νά μεταδιδάοει εξουσία καΙ προνόμια (ή δάση τής

πατριαρχίας εΙναι ή κληρονομική μεταδϊδαση Ιδιοκτησίας

πού αποκτήθηκε μέ τήν εργασία), θά ~ξαφάνιζε τήν ψυχο

λογία τής δύναμης, τή σεξουαλική καταπίεση καί τήν πολι

τιστική εξιδανίκευση. Ό οίεογενειαεότ σοθινισμότ, τά τα

ξικά προνόμια πού οασίζονται στήν καταγωγή θά εξαφανί

ζονταν. Ό δεσμός αϊματος τής μητέρας μέ τό παιδί τελικά

θά εοδόταν - δν πράγματι ϋφισταται ή ανδρική ζηλοτυπία

τής « δημιουργικής » τεκνοποιίας, σέ λίγο θά Εχουμε τά

μέσα νά δημιουργούμε ζωή άνεξάρτητα από τό σέξ - έτσι ή

Εγκυμοσύνη, πού σήμερα αναγνωρίζεται αάν δ.60λη, δχι

αποτελεσματική καί επώδυνη, θά είναι ένας αρχαίσμός, αν

δέδαια θά έ1§ακολουθούσε νά ύψ(σταται (δ.rtωS &.κeιi'.iωs οί
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γυναίκες από συνήθεια 6άζουν άσπρα παρθενικά νυφικά τή

μέρα τού γάμου τους). Στήν εποχή της κυοερνητικης, δ σο

σιαλισμός θά καταργήσει τίς οικονομικές τάξεις καΙ δλες

τΙς μΟΡ4-ές έκμετάλλευσητ της εργασίας, παρέχοντας σ'

δλους τούς άνθρωπου; ένα εισόδημα μέ δάση μόνο τΙς ύλι

κές τους ό.νάγκες. Τελικά, οί άνιαρές εργασίες (τά επαγγέλ

ματα) θά καταργηθούν καΙ θά άντιεατασταθοϋν άπό τό

ελεύθερο (πολύπλοκο) παιχνίδι, δραστηριότητα πού θά

άσκείται τόσο από τούς Ενήλικους 000 καΙ από τά παιδιά,

μόνο γιατί θά τούς άρέσει αύτή καθεαυτή. <ο ερωτας καί ή

σεξουαλικότητα πάλι θά αποκατασταθούν καί θά /;κδηλώ

νονται ανεμπόδιστα.

Ή εξέγερση ενάντια στή 6ιολογική οικογένεια μπορούσε

νά προκαλέσει τήν πρώτη πετυχημένη επανάσταση, 11
εκείνο πού οι αρχαίοι Ονόμασαν ή Εποχή τού Μεσσία. Ή

διπλή κατάρα πού 6άρυνε τόν άνθρωπο, δταν έφαγε τό

μήλο τής γνώσης (ή δλοένα αύξανόμενη γνώση τών νόμων

τού περι6άλλοντος δημιούργησε τόν καταπιεστικό πολιτι

σμό), δ άντρας νά τρώει τόν άρτο του μέ τόν Ιδρώτα τού

προσώπου του, καΙ ή γυναιεα νά γεννά μέ πόνους τά παι

διά της, μπορεϊ τώρα νά λυθεϊ χάρη στ(ς fδιες τΙς κοπιώδεις

προσπάθειες τού άνθρώπου. Τώρα έχουμε τή γνώση πού

χρειάζεται γιά νά δημιουργήσουμε ξανά έναν επίγειο

Παράδεισο. Ή μόνη άλλη λύση πού μένει εΙναι Τι αύτοκτο

νια μας μέ τήν [δια αυτή γνώση, Τι δημιουργία μιας κόλασης

πάνω aτή γή πού θά τήν ακολουθήσει Τι λήθη.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

ΖΑΚ ΜΌΝΟ (Βραδείο Νόμπελ (αΤQ,κής) - Ή τύχη καί ή αναγκαιότητα (Δοκί

μιο γιά τή φυσική φιλοσοφία τής νεότερης 6wλΟΥίας). ΜετάιΡ"αση

Νίκος Παπαδόπουλος. 'Επιστημονική θεώρηση Καθηγητής Γεώρ

γιος Λογαρας.

ΠΙΕΡ ΠΩΛ ΓκρΑΣΣΕ - 'Εσύ ό μικρούλης θεό; ! (Δοκίμιο γιά τή φυσική

ίστορία τοίί άνθρώπου), Μετάφραση Νίκος ΠαπαδIJπoυλoς.

ΖΑΝ ΜΙΛΩ, ΦΙΛΙΠ ΚΑΖΕΛ, ΠΙΕΡ ΖΑΙΝΓΚΛ, ΖΑΝ ΝΙΝΙΟ _ Ό Μονό καί ή

διαλεκτική ('Απάντηση τού Διαλεκτικου ύλισμοίί ατήν κριτική του

Μονό), Μετάφραση Νίκος Παπαδόπουλος.

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛ ΡΟΜΠΛΕΣ - Ή Χιλή τού Άλλιέντε. ~Eνας« νέος δρόμος»

πρός ιό σοσιαλισμό ..Μετάφραση ΕΙΡήνη Πηρα, (fξαντλημIνo).

ΕΣΤΕΡ ΒΙΛΑΡ - Ό νταεσαρισμένο; άντρατ. Μιά νέα φεμινιοτική άποψη

για δνα πανάρχαιο πρόΟλημα. (Ή θέση rι'jς γυναίκας ατήν κοινω

νία), Μετάφραση ~Aλκης Σταυρo1!.

zorΙOl ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΦ - Ή ανοδος καί ή πτώση τού Λυσένκο (μέ πρόλογο

του Ζάκ Μονό), Μετάφραση Δανάη Μυλωνάκη.

ΦΡΑΝΣΟΥΑ ΖΑΚΟΜΠ (Βραδεία Νόμπελ φυοιολογίας) - Ή λογική τού

ζωντος ('Ιστορία τή; κληρονομικότητας), Μετάφραση Γεώργιος Κ.

Χατζόπουλος, 'Επιστημονική θεώρηση Καθηγητής Γεώργιος Λογα

ρας.

Β. ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΤΣΑϊΛΝΤ - Ό άνθρωπος πλάθει τόν έαυτο του, Μετάφραση

Λουκας Θεοδωρακόπουλος.

ΒΙΛΧΕΛΜ ΡΑϊχ - ·Η σεξουαλική bτανάσταση, Μετάφραση Σταυρος Κα

μπαυρίδης, Θεώρηση "Αλκης Σταιίραυ.

ΖΑΝ ΛΜΠΥΡΖΕ - Δύναμη καί αδυναμία (Δοκίμιυ γιά τίς μεταμορφώσεις

τής Ιατρικής καί του ανθρώπου), Μετάφραση Γεώργιυς Κ. Χατζό

πουλος, 'Επιστημυνική θεώρηση Καθηγητής Γεώργιος Λαγαρας.

ΡΕΝΕ ΝΤΥΜΟΝ - Ή Όύτοπία ~ ό Θάνατοτ. Μετάφραση Γεώργιος Κ. Χα

τζόπυυλος

ΚΛΩΝΊ ΛEB[-ΣTP~ΙΣ - Ό τοτεμισμός σήμερα, Μετάφραση Ν. Βουλέλης,

'Επιστημονική θεώρηση Άνδρέας Λιψτάκης.

ΣΑΡΛ ΜΠΕΤΕΛΕΜ - Προ6λήματα Ιδιοκτησίας ατό μεταδατικό στάδιο πρός

τό σοσιαλισμό. (ΟΙκονομικός λογισμός καί μορφές Ιδιοκτησίας).

Μετάφραση Μπ ΓεωΡΥΟ1ίλας, 'Επιστημονική θεώρηση Νίκος Τσα

ρα6'όπουλος.

ΝΤΕϊΒΙΝΤ ΚΟΎΠΕΡ - Ψυχιατρική καί άντιφυχιαημκή, Μετάφραση Καίτη

ΧατζηδήμΟ1Ι, Ίουλιέτα Ράλλη.

Ρ. ΛΑΙΝΓΚ καΙ Α. ΕΣΤΕΡΣΟΝ - Ή ψυχική ίσορροπία, Τι Τρέλα καί Τι ΟΙκο

γένεια, Μετάφραση Δημήτρης Kιrιύσης.



ΣΑΡΛ ΜΠΕΤΕΛΕΜ - Οι ταξικοί ό,γώνες στήν ΕΣΣΔ, Πρώτη περίοδος.

1917-1923,Meτάφραση Κώστας Μαλεσάς.

ΣΑΡΛ ΜΠΕΤΕΛΕΜ - ΟΙ ταξικοί ό,γώνες οτήν ΕΣΣΔ, Δεύτερη ΠερΙΟδος,

1923-1930,Μετάφραση ΓιάνVΗς Κρητικός.

ΕΑΕΪΝ ΜΟΡΓΚΑΝ - Ή καταγωγή τής γυναίκας, Μετάφραση Άλέξανδρος

Κοτζιας.

Δρ. ΖΕΡΑΡ ΜΑΝΤΕΛ - Ή έποδυνάστευοη τού παιδιού, Meτάφραση Στά

μος Ι. Πα.παστάμου, Θεώρηση Γιάννης Κρητικός.

ΜΟΡΙΣ ΝΠΒΕΡΖΕ-« Ίανός »- Τό διπλό πρόοωπο τή; Δύσης. Κοινωνικο

πολιτική ανατομία τή; αστικης κοινωνίας, Μετάφραση "Άλκης

Σταύρου.

ΖΑΝ-ΦΡΑΝΣΟΥΛ ΡΕΒΕΛ - Ό πειρασμός τού όλσκληρωτισμσύ. Σταλινικός

κομμουνισμός ij φιλελεύθερος σοσιαλισμός. Μετάφραση Ν. Καρσα

λιάκος.

J. ΛΕΝΤΣΜΛΝ - ΟΙ ρίζες του Χριστιανισμού, Μετάφραση Φ. Φωτίου.

ΠΑΟΥΛΟ ΦΡΕϊΡΕ- Ή Άγωγή του καταπιεζόμενου, Μετάφραση Γιάννης

Κρητικός, ΕΙσαγωγή Θεόφραστος Πρου.

ΚΛΩΝΤ ΑΛΖΟΝ - Ή διπλή καταπίεση τή; γυναίκας, Μετάφραση Σοφία

Μαρτίνου, θεώρηση Μιλτιάδης Κρητικός.

ΖΑΝ ΠΙΑΖΕ - 'Επιστημολογία των έπιστημων τού ανθρώπου, Μετάφραση

Φούλα Χατζιδάκη, Έπιστημονική θεώρηση Καθηγήτρια Τερέζα

Πετζοπούλου-Βαλαλα.

ΡΟΛΑΝ ΜΠΑΡΤ - Ή άπόλαυση τού κειμένου, Μετ/ι.φραοη Φούλα Χατζι

δάκη, Γιάννης Κρητικός.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ - Οί ρίζες τού Εύρωκομμουνισμοϋ.

ΡΟΑΑΝ ΜΠΑΡΤ- Μυθολογίες - Μάθημα, Μετάφραση Καίτη Χατζηδήμου,

Ίουλιίτα Ράλλη - Γιάννης Κρητικός.

ΡΑΝΤΟΒΑΝ ΡΙΧΤΑ - Ό πολιτισμός στό σταυροδρόμι, Μετάφραση Νίκος

Καρας.

ΑΝΡΙ ΛΕΦΕΒΡ- Ή καθημερινή ζωή aτό σύγχρονο κόομο. Μετάφραση Δα

νάη Μυλωνάκη, θεώρηση Γιάννης Κρητικός.

Δρ. ΕΡΑ ΧΑΚΕΤ - Τό αίμα, Mετάφρaoη Γεώl!rΙΟς Κ. Χατζόπουλος, 'Επι

στημονική θεώρηση Καθηγητής Γεώργιος Λογαρας.

ΖΑΚ ΑΕ ΓΚΟΦ καί ΠΙΕΡ ΝΟΡΑ - Τό έργο τή; ίστορίας Α'. Μετάφραση

Κλαίρη Μιτaοτάκη.

ΑΝΡΙ ΑΕΦΕΒΡ - Χέγκελ, Μάρξ, Νίτσε. Μετάφραση Β. ΔωροΟίνης.

ΠΕΡΡΥ ΑΝΤΕΡΣΟΝ - Δυτικός Μαρξισμός, Μετάφραση Άλέκος Π. Ζάν

νας, θεώρηση Γιάννης Κρητικ6ς.



Ι. ΜΕΣΑΡΟΣ - Ή θεωρω 'tOiί Μάρξ Υι.ά τήν άλλοτρίωση, Μετάφραση Ε.

Kωvσταντlλoυ, θεώρηση Γιάννης Κρητικός.

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ - Ή φαντασιακή θέσμιση τής κοινωνίας, Με

τάφραση Σωτήρης ΧαλκΙάς, Γιotίλη Σπαvτιδάκη, Κώστας Σπαντι

δά~ηζ.

ΑΝΤΑΜ ΣΑΦ - 'Ιστορία καί αλήθεια. Μετάφραση Δ. Δαούλας, θεώρηση

Γιάννης Κρητικός.

ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ καί ΝΤΑΝΙΕΛ KQN MΠENΊlT - Άπό τήν οι

κολογία στήν Αύτονομία, Μετάφραση ~Aλκης Στανρου, θεώρηση

Γιάννης Κρητικός.

ΖΙΛ ΝΤΕΛΕΖ καί ΦΕΛΙΞ ΓΚΟΥΑΠΑΡΙ - Ό 'Αντι-ΟΙδίπους. Καπιταλωμός

καΙ σχιζοφρένεια, Μετάφραση Καίτη Χατζηδήμου, 'Ιουλιέτα Ράλ

λη, θεώρηση Γιάννη. Κρητικός.

ΖΙΛ ΝΤΕΛΕΖ - Ό Προύστ καΙ τά σημεία, Μετάφραση Κα[τη Χατζηδήμου,

'Ιουλιέτα Ράλλη, Θεώρηση Παϋλος Α. 2άννας.

ΖΑΚ ΛΑΚΆΝ - ΟΙ τέσσερα; δασικές έννοιες τή; ψυχανάλυσης, Μετάφραση

'Ανδρομάχη Σκaeπαλέζου.

ΜΙΣΕΛ ΦΟΥΚΩ - 'Ιστορία τή; σεξουαλικόιητας, Ι. Ή Δίψα γιά γνώση,

Μετάφραση Γκλόρυ Poζciκη, θεώρηση Γιάννης Κρητικός.

ΣΟΥΛΑΜΙΤ ΦΑϊΕΡΣΤΟΝ ~ Ή διαλεκτική τού σέξ, Μετάφραση Γεώργιος Κ.

Χατζόπουλος, θεώρηση Γιάννης Κρητικός.

ΜΙΣΕΛ ΤΟΡ - Τά τέστ νοημοσύνητ, Μετάφραση Φώτης Καλλίας, 'Αλεξάν

δρα Βουδούρη.

ΜΙΚΑΕΛ ΣΝΑΪΝΤΕΡ - Νεύρωση καί πάλη των τάξεων, Μετάφραση Τζένη

Μαστοράκη.

ΜΠΟΡΙΣ ΝΙΚΟΛΑΪΕΒΣΚΙ καί ΟΠΟ ΜΑΙΝΧΕΝ"ΧΕΛΦΕΝ - Ή ζωή τού Κάρλ

Μάρξ, Μετάφραση Φ. Φωτίσυ.

ΖΑΚ ΑΕ ΓΚΟΦ χαί ΠIΕΡ ΝΟΡΑ - Τό έργο τή; ίστορίας Β'. Μετάφραση

Κλα[ρη Μιτσοτάκη, Νίκος ΣαΟΟάτης.

ΡΟΛΑΝ ΜΠΑΡΤ - 'Αποσπάσματα έρωτικσυ λόγου, Μετάφραση Βασίλης

ΠαπαΒασιλεωυ.

ΡΟΛΑΝ ΜΠΑΡΤ - Ή έπtκράτεια των σημείων, Μετάφραση Κατερ[να Πα

παϊωι:ώtJοv, θεώρησrιpιάννης Κρητικός.

ΡΟΛΑΝ ΜΠΑΡΤ- Ό Ρ. Μπ. γιά τόν Ρολάν Μ1ι:άρτ, Μετάφραση Φρ. Πουα

νιάν, θεώρηση Γιάννης Κρητικός.

ΖΑΝ ΜΠΕΡΝΑΡ - Ό δ.νθρωπος δλλάζει τόν δ.νθρωπο, Μετάφραση Πάνος

Τζήμας, Θεώρηση Γιάννης Κρητικός, 'Επιστημονική θεώρηση Κα

θηγητής FtdJerws Λογαρας.

ΖΙΝΕΤ ΡΑΙΜΩΟ - Τό παιδί καί ό θάνατος, Μετάφeαση Μ[να Μπούeα.


