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ΕΑΙ ΖΑΡΕΤΣΚΙ
Ή  κατανόηση τής οικογένειας σάν κομμάτι'τής ανάπτυξης 
τού καπιταλισμού θά μάς 6οηθήσει νά &ρούμε τήν 
συγκεκριμένη ιστορική διαμόρφωση τής ανδρικής κυριαρχίας 
Αύτό, μέ τήν σειρά του, θά μάς βοηθήσει νά τήν χτυπήσουμε.

Έ λ ί  Ζαρέτσκι
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΓ ΕΚΔΟΤΗ

Τό κείμενο τής έκδοσης αύτής πρωτοί ημοσιεύτηκε στό Αμερι
κάνικο περιοδικό «Socialist R evolution», Nos. 1 3 - 1 5 ,  Σάν Φραν- 
τσίσκο, Καλλιφόρνια, Γενάρης —  Ίοΰνης 1973, μέ τίτλο «Capita
lism , the Fam ily  and Personal L ife». Ή  μετάφραση ίγ ιν ε άπδ τό
πρωτότυπο. Τό κείμενο είναι δλόκληρο καί χωρίς συντομεύσεις.

Τυπώθηκε τόν Νοέμβρη τοβ 197Β γιά λογαριασμό itffiv έκδδσβων 
« Σ τ ο χ α σ τ ή ς » ,  6ίός 'Ιπποκράτοος 6 , Ε '  δροφος, τη λ . 

3 6 .0 1 .9 5 6 , ’Αθήνα.

Ή  στοιχειοθεσία έγινε στδ τυπογραφείο τοβ Κ . Κακαροβκα, Μός 
Μάνης 2 , καί τό τύπωμα στά πιεστήρια τοΟ θ .  Φλώρου, δδός 
Βαλτετσίου 35 .

Τό έξώφυλλο είναι τής Στέλλας Γκρανιδ.



ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. Με τό βιβλίο αύτό ή σειρά τής Σύγχρονης Σ κ έ
ψης που έκδίδει δ «Στοχαστής» κλείνει την πρώτη δεκα
ετία τιαρουσίας της.

Δέν είναι στίς προθέσεις μας νά άσχοληθοΰμε στό ση
μείωμα αύτό με τήν αποτίμηση τής δουλειάς αυτής. ’Ε 
κείνο 7ΐου θέλουμε πάλι νά τονίσουμε ανανεώνοντας έτσι 
τό «συμβόλαιο» μέ τους αναγνώστες μας, είναι δτι ή συγ
κεκριμένη εκδοτική γραμμή τοΰ «Στοχαστή» θά συνεχι
στεί στό ίδιο πλαίσιο πού χαράχτηκε πριν 10 χρόνια.

'Ότι τό κέντρο βάρους θά δίνεται ισόρροπα στή νεο
ελληνική και ξένη, παλιά και σύγχρονη πνευματική προσ
φορά κι δχι σέ μιά βάση «ακαδημαϊκής επιλογής», άλλά 
στή βάση, πού —  άπό τήν αρχή —  τονίσαμε, τής διαλε- 
χτικής συνάρτησης και δεσίματος τοΰ «παλιοΰ» μέ τό «νέο» 
και τοϋ «ξένον» μέ τό «εθνικό».

Κ ι δλα αντά ένταγμένα στήν τιρόθεση τοϋ νά υπηρε
τηθεί τό σήμερα συμβάλλοντας κατά τό μέρος μας στόν 
πλατύ δημοκρατικό διάλογο και τήν άπόλυτη άνάγκη τής 
άτιρόσκοπης κυκλοφορίας τών Ιδεών, πάντα δμως κάτω  
άπό μιά συγκεκριμένη οπτική. Τήν δπτική τής άλλαγής, 
τήν δπτική τών υποτελών τάξεων.

Αυτό έχει σημασία νά τονιστεί.
’Εξακολουθούμε νά επιμένουμε στήν πολλές φορές 

διατυπωμένη άτιοψή μας δτι θεωρούμε νττοκριτική και ψευ- 
τοεπιστημονική τήν αντίληψη πού τιαριστάνει τήν έκδοτι- 
κή δραστηριότητα ή σάν μιά «καθαρά» εμπορική δραστη-
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ριότητα ή σάν μιά «καθαρά)) πνευματική δραστηριότητα, 
δηλαδή μιά δραστηριότητα έξω  άπό ταξικούς και πολίτι
κους προσδιορισμούς καί έπιλογές.

Ό  «Στοχαστής)) μπαίνοντας λοιτών στον ένδέκατο 
χρόνο έκδοτικής δραστηριότητας θά συνεχίσει, δασικά, 
στήν Ίδια γραμμή πλεύσης.

Μέ τήν ελπίδα —  πάντα —  δετικής αφομοίωσης ό
λης τής προηγούμενης έμτιειρίας, δικής του και ξένης, 
και μέ τιροθέσεις πιό συστηματικής—  ταχτικής παρου
σίας, πιά.

Γ ιατ ί ό «Στοχαστής», καλώς ή κακώς, δε θέλησε 
συνειδητά νά ταυτιστεί μέ τό πολυάριθμο «επίκαιρο» μετα
πολιτευτικά έκδιδόμενο βιβλίο, περιορίζοντας έτσι τήν 
εκδοτική τον δραστηριότητα.

Σήμερα δμως τχού οί θόρυβοι άπό τά διάφορα Επι
φαινόμενα, φαίνεται νά καταλαγιάζουν καί ό χρόνος και 
ή κρίση αρχίζουν νά τιαίρνουν τήν εκδίκησή τους, ένώ ή 
ανάγκη γιά μιά νέα ποιότητα - σύνθεση, τιροβάλλει όλο και 
πιό άποη>ασιστικά, Ίσως νά ανοίγουν οι προϋποθέσεις γιά 
μιά δεύτερη δπως τό ’69 - ’74 τιροσττάθεια. Δυσκολότερη 
μάλλον, άλλά περισσότερο ώριμη καί αποφασιστική.

2. Τό δοκίμιο αυτό τοΰ Έ λ ί Ζαρέτσκι είναι μιά 
συμβολή στήν προσπάθεια πού ξεκίνησαν τήν τελευταία δε- 
καπενταετία τά περισσότερα σύγχρονα κινήματα κοινωνι
κής καί πολιτικής κριτικής και οί διανοούμενοι που συν
δέθηκαν μέ αυτά, νά ερμηνεύσουν μέ έναν ουσιαστικό καί 
άπό «τα μέσα» τρόπο, τή διαίρεση άνάμεσα στόν δημόσιο 
καί τόν ιδιωτικό, τόν αέξωτερικό» καί τόν «έοωτερικό» κό
σμο τής σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας. Νά έρμη- 
νεύοονν δηλαδή τήν επίδραση πού έφερε ή έπικράτηση τών 
καπιταλιστικών σχέσεων πάνω στήν οικογένεια, τήν πα
ρακμή τής παραδοσιακής οικογένειας πού στηρίζονταν σέ 
παλιότερες οίκονομικοκοινοτνικές δομές καί τήν έμφάνιση 
τών σύμφυτων μέ τις ραγδαίες αύτές έξελ ίξεις  σύγχρο
νων πολυδιάστατων και αντιφατικών φαινόμενων.

6



Στό κείμενο αύτό δ Ζαρέτσκι περιδιαβαί^ει, σύντο
μα, δλα τά σχετικά μέ τό θέμα τον έπίμαχα σημεία.

Τή θέση που κατά καιρούς εϊχε ή οικογένεια στη 
σύγχρονη κοινωνία. Τή διχοτόμιση 7ΐου επιβάλλει ό καπι
ταλισμός ανάμεσα στην οικονομία και την οικογένεια και 
την έλλειψη αμφισβήτησης τής άποψης αυτής δχι μόνο 
άπό τήν ιστορική αριστερά άλλά κι άπό τά περισσότερα 
σύγχρονα ριζοοπαοτικά 'κινήματα που είναι Ιδιαίτερα ευαι
σθητοποιημένα σε ζητήματα δπως αυτό. (Τ ό  γυναικείο κί
νημα λ.χ ) .  Τήν σημασία τής έμφάνισης τοϋ «βιομηχανι
κού» καπιταλισμού και τό ρόλο του στήν καταστροφή τών 
παραδοσιακών δομών πού όδηγοΰν στήν άντίληψη τής «άλ
λης)) τιροαωπικής ταυτότητας Έξω άτώ τήν αδυσώπητη 
πραγματικότητα τής διαίρεσης τής έργασίας.

Τήν εισβολή μέ δυό λόγια αύτοΰ τοΰ Άγριον ύτιοκει- 
μενισμοϋ πού περιβάλλεσαι μέ τήν άχλή τής «μοναδικότη
τας» τοΰ ((άσφαλοΰς Ιδιωτικού καταφύγιου» μακρυά άπό 
τή «μαζικότητα» και τή «χυδαιότητα» τής «καταναλωτι
κής» κοινωνίας.

5Ή , τέλος, τά διάφορα κοινωνικά καί πολιτικά κινή
ματα ή απόψεις που τιροσπάθησαν ή προσπαθούν νά δόσονν 
τή δίκ ιά τους ερμηνεία καί προοπτική στό τόσο σύνθετο αύ
τό πρόβλημα.

Ό  Έ λ ι Ζαρέτοκι, δπως και μιά σειρά νέοι διανο
ούμενοι, έπ ιγειρεϊ στό κείμενό του αυτό μιά πρώτη κατα- 
γραφή.

Τό πνεϋμα δλον τοΰ βιβλίου, άλλά —  νομίζουμε —  
και τοϋ ΐ/δισυ τον συγγραφέα είναι νά δούμε τήν προσέγ
γιση αντή σαν τό ξεκίνημα μιας έπώδυνης, μαχρυνής δ ια
δρομής, κι δχι — φ υσικά—  σάν τό τέρμα ή τήν δλοκλή- 
ρωσή της.
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1
Φεμινισμός και Σοσιαλισμός

Τό Κίνημα γιά τήν απελευθέρωση τών Γυναικών, άπό 
τότε πού πρωτοεμφανίστηκε στά τέλη τής δεκαετίας τοϋ 
’60, Ιχει βάλει σέ άμφισβήτηση μιά σειρά άπό βασικές Ιν- 
νοιες τής παραδοσιακής άριστερής πολιτικής. Άντιπαράθε- 
σε στήν Ιμφαση στό βιομηχανικό προλεταριάτο τΙς άνάγκες 
τών γυναικών στό σπίτι, καί τά παιδιά· τήν πλειοψηφία τοΰ 
πληθυσμού. Στήν έμφαση στόν καπιταλισμό, τό γυναικείο 
κίνημα άντιπαράθεσε ενα χτύπημα τής άντρικής κυριαρ
χίας, μιά μορφή καταπίεσης πού σαφώς προηγήθηκε τοϋ 
καπιταλισμού καί διατηρείται στίς σοσιαλιστικές χώρες. 
Τό γυναικείο κίνημα υποσχόταν νά προχωρήσει πέρα ά
πό αύτό πού θεωρείται σάν στενά οικονομικές προοπτικές 
τών σοσιαλιστών, γιά νά έπαναστατικοποιήσει τις βαθύτε
ρες καί τις πιό αιώνιες έμπειρίες τής ζωής —  τις έμπειρίες 
τών «προσωπικών» σχέσεων, τοΰ έρωτα, τοΰ έγωισμοΰ, τής 
σεξουαλικότητας, τής έσωτερικής μας συναισθηματικής 
ζωής. Οί σοσιαλιστές τόν 19ο αίώνα Αμφισβήτησαν τήν ά
στική φιλελεύθερη πολιτική καί άπόρριψαν τήν Αποκλειστι
κή της Ιμφαση στό κράτος, Θίγοντας τή σηιμασία τών οικο
νομικών σχέσεων. Έτσι καί οί φεμινίστριες Ιβαλαν μέσα 
στά πλαίσια τής πολιτικής ζύμωσης τήν μέχρι τότε Ιδιωτι
κή ζωή τής οικογένειας.

Τά πρώτα γραπτά τοδ γυναικείου κινήματος ήταν ά- 
ποσπασματικά καί διερευνητικά' σύμβολό τους τά φθαρμέ
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να, πολυγραφημένα άρθρα, πού γιά πολλά χρόνια ήταν τά 
βασικά κείμενα τοδ κινήματος. 'Η πρώτη άπόπειρα γιά μιά 
συνολική σύνθεση ήρθε τό 1970 μέ τήν Εκδοση τοΰ «Πολι
τική τών φύλων» τής Κέητ Μίλλετ. 'Η ίδια ή συγγραφέας 
είπε γιαυτό δτι είναι «κάτι σάν πρωτοπόρα προσπάθεια... 
διερευνητική καί άτελής»1. Τό «Πολιτική τών φύλων», β- 
πως ύπσδηλώνει καί δ τίτλος του, ήταν μιά προσπάθεια νά δι- 
ευρυνθεϊ ή Εννοια της πολιτικής. ’Αρχίζει μέ μιά άνάλυση 
τοΰ πώς τρεις σύγχρονοι συγγραφείς άντιμετώπισαν τή σε
ξουαλική πράξη. «Ή συνουσία σάν τέτοια μοιάζει σάν βιο
λογική καί σωματική πράξη», γράφει ή Μίλλετ, άλλά στήν 
πραγματικότητα είναι μιά κοινωνική πράξη, «Ενας φορτι
σμένος μακρόκοσμος άπδ τίς διάφορες άξίες καί άντιλήψεις 
στίς όποιες υπακούει ό σύγχρονος πολιτισμός».

Οί σεξουαλικές σχέσεις Εχουν πολιτικό νόημα Εφόσον 
Εχουν νά κάνουν μέ «σχέσεις Εξουσίας... δπου μιά διμάδα άν- 
θρώπων Ελέγχει μιά άλλη». Ή  Μίλλετ θέλησε νά διευρύνει 
τήν Εννοια τής πολιτικής ώστε νά περιλάβει σχέσεις Εξου
σίας «προσωπικής Επαφής καί 'άλληλεπίδράσης άνάίμεσα σέ 
μέλη άπδ καθορισμένες δμάδες» 2.

Ό  προβληματισμός τής Μίλλετ συγκεντρώθηκε στήν 
αντρική κυριαρχία, τήν πιό διαιβρωτική άπδ αυτές τίς σχέ
σεις Εξουσίας. Υποστήριξε δτι ή άντρική κυριαρχία, πού 
εμφανίζεται σάν φυσικό ή βιολογικό φαινόμενο, στήν πρα
γματικότητα καθορίζεται κοινωνικά μέσα άπδ τήν Ιδεολο
γική διαπαιδαγώγηση, τήν κοινωνικοποίηση στήν παιδική 
ήλικία, τδν περιορισιμδ τών γυναικών στήν οικογένεια, τδ 
αποκλειστικό δικαίωμα τών άντρων στή βία, και άλλες δο
μές. Μέσα άπ’ αύτές τΙς διαδικασίες οί γυναίκες ύποτάχτη- 
καν συνολικά στούς άντρες. Παρ’ δλο πού ή Μίλλετ δέν Ε
βγαλε άμεσα πολιτικά συμπεράσματα, τό βιβλίο της ύπο- 
στήριξε τήν άντίληψη δτι χρειάζεται Ενα γυναικείο κίνη
μα πού βασικά νά στρέφεται γύρω άπδ τήν κατάργηση τής 
άντρικής κυριαρχίας, καί στίς κοινωνικές καί στίς «προ
σωπικές» της Εκφράσεις.

Μέ τήν Εντονη Εμμονή του, δτι ή άντρική κυριαρχία 
ήταν κοινωνικό κι δχι βιολογικό φαινόμενο, ή «Πολιτική



τών φύλων» ήταν μιά Αντανάκλαση τών πρώτων φάσεων 
τοΰ γυναικείου κινήματος: Ή  βασική του προτεραιότητα ή
ταν νά κατοχυρώσει τήν έγκυρότητα τοΰ προβληματισμού 
του. Πάντως ή Μίλλετ, άν καί περίγραψε τους διάφορους 
τρόπους με τούς όποιους λειτουργεί ή άντρική κυριαρχία, 
δέν κατέληξε σέ μιά έλοκληρωμένη θεωρία τής Αντρικής κυ
ριαρχίας. "Οπως έγραψε Αργότερα ή Τζούλιετ Μίτσελ, «τε
λικά παραμένουμε μέ μιά αίσθηση τοΰ τυχαίου καί τοΰ χαο
τικού- μιά ί' σ η συνεισφορά Από τόν καιθένα καί δλους 
στή διατήρηση τής πατριαρχίας» 3. Ή  Μίλλετ δέν έξήγη- 
σε τί ήταν αύτό πού γέννησε κατ’ Αρχήν τήν Αντρική κυ
ριαρχία, οδτε γιατί Αναιπαράγεται συνολικά, ένό> άλλες 
κοινωνικές δομές ποικίλλουν μέσα στήν ιστορία. Χωρίς αό- 
τή τήν Ανάλυση ήταν Αδύνατο νά προχωρήσει ή Μίλλετ στή 
διαμόρφωση μιας στρατηγικής γιά τόν τερματισμό τής Αν
τρικής κυριαρχίας.

Περίπου Ινα χρόνο Αργότερα ή Σούλαμιτ Φάιρστοουν 
στό «Ή Διαλεκτική τών Φύλων» (1970) έπιχεϊρησε μιά 
ανάλυση, ·€ασικά τή μόνη καί σημαντικότερη θέση τής ρι
ζοσπαστικής φεμινιστικής θεωρίας μέχρι σήμερα. Ή  μεγά
λη καινοτομία τής Φάιρστοουν ήταν βτι δέχτηκε τήν παρα
δοσιακή άποψη δτι είναι «φυσικό» οί άντρες νά έξουσιάζουν 
τίς γυναίκες, καί έστρεψε έναντίον τους τίς συνέπειες αύ- 
τής τής άποψης. Ή  Φάιρστοουν, ένώ συμφωνούσε μέ τή 
Μίλλετ, δτι ή άντρική κυριαρχία έπιβάλλεται κοινωνικά, 
έπέμενε δτι οί ρίζες της βρίσκονται πριν άπό τήν κοινωνία 
στή «βιολογική οικογένεια» ■— τή βασική μονάδα Αναπα
ραγωγής Αρσενικό - θηλυκό - παιδί. Σύμφωνα μέ τή Φάιρ
στοουν, αύτή ή μορφή ζωής Ανάγεται στή ζωική μας κα
ταγωγή καί διατηρείται καί στήν πιό Αναπτυγμένη κοινω
νία. Σάν Αποτέλεσμα τής λειτουργίας τους στήν Ανατροφή 
τών παιδιών (ή παιδική ήλικΙία διαρκεΐ πολύ περισσότερο 
στούς Ανθρώπους παρά σέ άλλα είδη ζώων), οί γυναίκες ή
ταν πάντα στό «Ιλεος τής βιολογίας τους». Ή  «βιολογική 
οικογένεια» ήταν τό κύτταρο, ή πρωταρχική κοινωνική μο
νάδα, «παντού, διαχρονικά». Μέ τήν άνάπτυξη τής κοινω
νίας οί γυναίκες παρέμειναν περιορισμένες στήν οίκογένεια,
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ένώ ol άντρες προχώρησαν στήν οργάνωση τής παραγωγής, 
τής πολιτικής καί τοδ πόλεμου. Ή  κοινωνία χωρίστηκε σέ 
«δυό ξεχωριστές βιολογικές τάξεις», άνισες στόν κοινωνικό 
τους ρόλο. Αύτή ή ταξική διαίρεση Ινυπάρχει σέ δλη τήν 
έπόμενη ιστορία. Ή  Φάιρστοουν άπόρριψε τήν μαρξιστική 
άποψη δτι ή πάλη τών τάξεων Ιχει τή γέννησή της στήν 
«οικονομική ανάπτυξη τής κοινωνίας» καί στίς «άλλαγές 
στούς τρόπους παραγωγής καί άνταλλαγής», καί ζήτησε νά 
ψάξουμε «τήν αποφασιστική αιτία καί τή μεγάλη κινητή- 
pta δύναμη δλων τών ιστορικών γεγονότων, στήν διαλεκτι
κή τών φύλων».

Σύμφωνα μ’ αυτήν τή θεωρία, ή Φάιρστοουν προσπά
θησε νά άποδείξει δτι ό ριζοσπαστικός φεμινισμός θά μπο
ρούσε νά συμπεριλάβει τά μεγαλύτερα προβλήματα τοϋ 
καιροδ μας: οικονομική άνισότητα, φυλετικές διακρίσεις, 
οικολογία κλπ. Ή  πρωταρχική κοινωνική άνισότητα έξου- 
σίας πού χαρακτηρίζει τή βιολογική οικογένεια —  έξάρτη- 
ση τών γυναικών άπό τούς άντρες καί τών παιδιών άπό 
τούς μεγάλους —  γέννησε μιά «ψυχολογία έξουσίας», Ινα 
μοτίβο «κυριαρχίας - ύποταγής». Αύτός δ άκατάπαυστος ά- 
γώνας γιά έξουσία διαμορφώνει τις βαθύτερες προσωπικές 
μας σχέσεις (ή Φάιρστοουν άναλύει τόν άγώνα «άνισης έ
ξουσίας» τού Ιρωτα), καθώς καί τούς μεγαλύτερους μετα
σχηματισμούς τής παγκόσμιας ιστορίας 4. Τά πολιτικά κι
νήματα πού χτυπούν εξωτερικές μορφές καταπίεσης, δπως 
τό ρατσισμό ή τόν καπιταλισμό, χωρίς νά μετασχηματίζουν 
τήν οικογένεια, δέν κάνουν τίποτα άλλο άπδ τό νά ξύνουν 
απλά τήν έπιφάνεια τής κοινωνίας.

Ή  Φάιρστοουν, άφοΰ έδωσε μιάν εξήγηση γιά τή γέν
νηση της άντρικής κυριαρχίας, προχώρησε μετά στή δια
μόρφωση ένδς στρατηγικού προγράμματος γιά τδν τερματι
σμό της. Παρόλο πού ή άντρική κυριαρχία είχε τΙς πηγές 
της στή φύση, ήταν δυνατό νά τήν σταματήσουμε μέ τή 
νέα τεχνολογία —  τήν άντισύλληψη καί τήν δημιουργία 
παιδιών έξω άπό τή μήτρα. Επιτέλους, εγραψε, οί άντρες 
καί οί γυναίκες Ιχουν στά χέρια τους τήν εύκαιρία νά «ξε- 
περάσουν τή φύση». Άλλά αύτή τήν ευκαιρία πρέπει νά
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τήν άδράξει καί νά τήν πραγματοποιήσει *να γυναικείο κί
νημα.

Τό βιβλίο τής Φάιρστοουν, μαζί μέ άλλα γραφτά τοΟ 
γυναικείου κινήματος, άποκρυστάλλωαε τή δυσαρέσκεια 
πολλών άνθρώπων μέ τήν παραδοσιακή πολιτική τής άρι- 
στερας. Ό  σοσιαλισμός, βασίζοντας τά πάντα στήν άναδι- 
οργάνωση τής οικονομίας, φαινόταν άνεπαρκής γιά τΙς ά
νάγκες τών σύγχρονων άνδρών καί γυναικών. Ό  σοσιαλι
σμός ύποαχέθηκε νά έπαναστατικοποιήσει τήν κοινωνία μέ 
βάση στενά προγράμματα πού δέν άγγιζαν τήν έσωτερική 
ζωή τών άνθρώπων. Τδ βιβλίο τής Φάιρστοουν μίλησε στή 
βαιθιά δυσπιστία καί γιά τήν άστική καί γιά τή ριζοσπα
στική πολιτική, πού έπικρατεί στήν κοινωνία μας.

Ή  πολιτική ύπόσχεται νά άλλάξει τή ζωή μας σέ δ,τι 
έχουμε κοινό μέ μεγάλες μάζες άνθρώπων, άλλά σ’ ένα ση
μαντικό μέρος τής ζωής μας αισθανόμαστε μοναδικοί ή μό
νοι. Ή  Ιμφαση πού έδωσε ή Φάιρστοουν στή σημασία τής 
οικογένειας γέννησε μιά καινούργια άντίληψη γιά ένα πο
λιτικό κίνημα πού θά Ικανέ μέρος τής πραχτικής του τήν 
έσωτερική συναισθηματική ζωή τών μελών του. Μέσα στό 
γυναικείο κίνημα έκείνης τής περιόδου ξαπλώθηκαν μικρές 
όμάδες «συνειδητοποίησες» μέ τρομερή ζωντάνια καί ένερ- 
γητικότητα. Καί στήν ά,ριστερά, σ’ αύτήν τήν περίοδο, άν
θισαν οί κολλεκτίί'βες, τά κοινόβια, οί όμάδες συνειδητοποίη- 
σης άντρών, κριτικής ψυχοθεραπείας, καί δλλες προσπά
θειες νά ένωθοΰν ή προσωπική καί ή πολιτική ζωή. Πολ
λοί ριζοσπαστικοποιημένοι άντρες είδαν στό γυναικείο κί
νημα τή δυνατότητα ένός καινούργιου είδους έπαναστατι- 
κοϋ κινήματος.

Ή  Φάιρστοουν Ικανέ τήν πρώτη έπίθεση στήν άντρι- 
κή κυριαρχία ύποδεικνύοντας τόν συγκεκριμένο θεσμό, πού 
ήταν ή αιτία της —  τήν οίκογένεια. Αύτό Ιδωσε συγκεκρι
μένη βάση —  «ύλική», δπως είπε ή Φάιρστοουν —  σ’ Ινα 
φαινόμενο πού ή πανταχοΰ παρουσία του τό Ικανέ νά φαί
νεται ψυχολογικό. Συγκεντρώνοντας τήν προσοχή της στήν 
οικογένεια ή Φάιρστοουν μπόρεσε νά συνδέσει δυό ξεχωρι
στά προβλήματα μέ καινούργιους καί συναρπαστικούς τρό
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πους: τήν καταπίεση τών γυναικών καί τή θέση τής προ
σωπικής έμπειρίας στήν κοινωνία. Ή  οικογένεια είναι τε
λικά 6 πρωταρχικός θεσμός μέσα άπ’ τόν όποιο οί γυναίκες 
συμμετέχουν σ’ αύτή τήν κοινωνία. Βέβαια ή Φάιρστοουν 
άγνόησε τό σηιμαντικό γεγονός δτι οί γυναίκες δουλεύουν 
καί εξω άπό τό σπίτι, άλλά καί αύτές είναι πρωταρχικά 
προσανατολισμένες στήν οικογένεια. "Οπου καί νά βρίσκε
ται μιά γυναίκα σ’ αύτή τήν κοινωνία, ή οικογένεια καί ή 
ιδεολογία τής οικογένειας συμβάλλει περισσότερο άπ’ δλα 
στή διαμόρφωση τών άντιλήψεών της καί τή διατήρηση τής 
καταπίεσής της. “Αλλωστε, ή οικογένεια είναι καί δ θε
σμός δπου ή προσωπική μας μοναδικότητα παίζει κιεντρικό 
ρόλο. Είναι τό χωνευτήρι δπου πρωτοσχηματίζεται ή συναι
σθηματική μας ζωή:, καί άργότερα είναι δ σπουδαιότερος 
χώρος στήν κοινωνία μας δπου περιμένουμε νά μάς άναγνω- 
ρίσουν καί νά μάς άγαπήσουν γιαυτό που είμαστε. Οί δν- 
τρες, καί, σέ μικρότερο βαθμό, οί γυναίκες, κερδίζουν τήν 
κοινωνική τους ύπόσταση μέσα άπό τό σχολείο ή τή δου
λειά. Άλλά άκόμα καί σάν ένήλικες, ή «προσωπική» μας 
ζωή περιορίζεται στήν οικογένεια ή σέ σχέσεις —  φιλίες, 
έρωτες, κοινοβιακή ζωή —  πού, είτε μοιάζουν πολύ μέ τήν 
οικογένεια, είτε βασίζονται σ’ αύτήν.

Ή  Φάιρστοουν σύνδεσε τήν άπελευθέρωση τών γυναι
κών με τήν έπίθεση στήν οικογένεια. Στό «Διαλεκτική τών 
Φύλων» ξεχώρισε τό ριζοσπαστικό φεμινισμό, πού heave 
μιά άμεση έπίθεση στό «φυλετικό ταξικό σύστημα», άπό τίς 
άλλες τάσεις: «συντηρητικές φεμινίστριες», (πού συγκεν
τρώνουν τήν προσοχή τους στά έπιφανειακά συμπτώματα 
τοΰ σεξισμού —  νομικές άδικίες, έπαγγελματικές διακρί
σεις %λπ.) τις «πολιτικοποιημένες», τόν «θηλυκό βοηθητικό 
στρατό τής άρΊατεράς» κ,λπ. °. Στήν πραγματικότητα δμως 
ή έμφαση στήν οικογένεια καί τις προσωπικές σχέοεις ά- 
ποδείχτηκε άνεπαρκής βάση γιά Ινα πολιτικό κΐίνημα. Τό 
1971, οί μικρές δμάδες «συνειδητοποίησης», ή πιό πλατιά 
διαδεδομένη πρακτική τοδ ριζοσπαστικού γυναικείου κινή
ματος, άρχισαν νά ξεφτίζουν: αύτό Ιγινε έν μέρει γιατί δέν 
μπορούσαν νά συντονιστοδν σέ δργανωμένο κίνημα, καί έν
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μέρει γιατί τελικά δέν μπόρεσαν να βοηθήσουν τά, μέλη 
τους νά λύσουν τά «προσωπικά» τους προβλήματα. Ή  ριζο
σπαστική δμοφυλοφυλία Ιλεγε στίς γυναίκες νά ξεφύγουν 
τελείως άπό τήν οικογένεια καί τόν «θηλυκό τους ρόλο» — 
στόν έρωτα, στή συμβίωση, τή σεξουαλικότητα. "Ομως ή ρι
ζοσπαστική όμοφυλοφυλία εδειξε άκόμα δτι ή πολιτική έμ
φαση στήν οικογένεια καί τίς προσωπικές σχέσεις μπορεΐ 
νά μάς κάνει νά ξεφύγουμε άπό τή δημιουργία κοινωνικού 
κινήματος καί νά μάς οδηγήσει σέ καθαρά προσωπικές με
ταρρυθμίσεις. Ή  έξίσωση τής Φάιρστοουν τής καταπίεσης 
τών γυναικών μέ τήν καταπίεση τής οικογένειας, έπισκίασε 
τά ειδικά προβλήματα τών μαύρων καί μελαψών γυναικών, 
καί τών γυναικών τής βιομηχανικής έργατικής τάξης.

Τότε Αρχισε νά ξεφτίζει καί ή άντίληψη δτι ή άντρι
κή κυριαρχία μπορούσε νά καταργηθεΐ μόνο μέ μιά έπίθεση 
στίς βαθύτερες προσωπικές σχέσεις τής οίκογένειας. Μέ τόν 
ίδιο τρόπο, οί μικρές δμάδες καί τά κοινόβια άρχισαν νά 
διαλύονται ή νά ξαναγυρίζουν σέ μορφές πολιτικής δράσης, 
πού ζητούσαν κοινωνική έξουσία (παιδικοί σταθμοί, άσφά- 
λιση, Ιατρική περίθαλψη γυναικών κλπ.), ένώ παράλληλα 
διατηρούσαν καί τήν πίστη τους στήν προσωπική άλλαγή.

Τό έπόμενο σημαντικό βήμα τοΰ γυναικείου κινήματος 
γιά τήν κριτική τής οικογένειας Ιγινε στό «Ή έποχή της 
Γυναίκας» (1971) τής Τζούλιετ Μίτσελ. Σ’ αύτό ή Μίτσελ 
έξήγησε τίς Ανεπάρκειες τής ριζοσπαστικής φεμινιστικής 
θεωρίας δπως τήν είχε παρουσιάσει ή Φάιρστοουν. ϋαρόλο 
πού τό βιβλίο τής Μίτσελ άναφερόταν στήν άγγλική έμπει- 
ρία, είχε διεθνείς προεκτάσεις καί Ιθιγε προβλήματα πού 
ήταν κοινά στά διάφορα γυναικεία κινήματα στίς Αναπτυ
γμένες καπιταλιστικές- χώρες. Ή  Μίτσελ καί ή Φάιρστοουν 
είναι καί οί δυό σοσιαλίστριες, άλλά βλέπουν τό σοσιαλισμό 
μόνο σέ σχέση μέ καθαρά οικονομικά θέματα. ’Αντίθετα, ή 
Μίτσελ ύποστηρίζει δτι πρέπει νά διαμορφώσουμε μιά σο
σιαλιστική θεωρία τής καταπίεσης τών γυναικών καί τής 
οικογένειας: «θά πρεπε οί έρωτήσεις μας νά είναι φεμι
νιστικές, άλλά οί Απαντήσεις μαρξιστικές»6. Ή  Μίτσελ 
διαφώνησε μέ τήν άντίληψη τής Μίλλετ, δτι ή πατριαρχία
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είναι παγκόσμιο πολιτικό σύστημα: «?να πολιτικό σύστημα 
Ιξαρτ&ται άπό (ενα. μέρος άπό) εναν συγκεκριμένο τρόπο 
παραγωγής: ή πατριαρχία, παρόλο πού είναι σταθερό στοι
χείο του, δέν είναι άπό μ ό ν η  τ η ς  τρόπος παραγωγής. 
Παρόλο πού είναι βασικό στοιχείο κάθε οικονομίας, δέν τήν 
καθορίζει άποφασιστικά»7. ’Ακόμα ή Μίτοελ χαρα
κτήρισε τήν έρμηνεία τής Φάιρστοουν σάν άνιστορική. Ένώ 
έκτίμησε τό σωστό βάρος πού ϊδωσε ή Φάιρστοουν «στίς άν- 
τικειμενικές φυσικές διαφορές τών φύλων», Ιγραψε:

«Μπορεί νά είναι άλήθεια δτι 6 δυϊσμός τών φύ
λων ήταν ή πρώτη καταπίεση καί Ινυπάρχει σέ 'κά
θε καταπίεση, άλλά αύτό είναι μιά γενική, μή συγ
κεκριμένη άλήθεια, δέν είναι τίποτα άλλο άπό Ινας 
άπλοϊκός ύλισμός. Στό κάτω - κάτω μποροΟμε νά πού
με δτι πάντα ύπήρχαν άφέντες καί δοΰλοι, άλλά Ιχει 
σημασία π ώ ς  λειτουργούν αύτές οί τάξεις (άν εί
ναι φεουδάρχες καί άγρότες, ή -καπιταλιστές καί έρ- 
γατική τάξη, κλπ.). Οί τάξεις, δπως καί τά δύο φύ
λα, ύπήρχαν πάντα, άλλά πώς λειτουργοδν σέ κάβε 
συγκεκριμένη κοινωνία;» 8.

Ή  συμβολή τής Μίτσελ στήν άνάλυση τής γυναικείας 
καταπίεσης εχει δύο μέρη. Τό πρώτο είναι βασικά μιά άνα- 
τύπωση τοδ άρθρου της τοΰ 1966 «Γυναίκες. Ή  πιό διαρ
κής έπανάσταση», καί άναλύει τήν ιστορική άποτυχία τοΰ 
σοσιαλιστικού κινήματος στό θέμα τής καταπίεσης των γυ
ναικών.

Ή  Μίτσελ άποδίδει αύτή τήν άποτυχία στήν άφηρη- 
μένη προσέγγιση τής οικογένειας —  τήν άποκαλεί «Ιννοια 
πού τής Ιχει δοθεί ύπόσταση» —  καί παραθέτει, συμφω
νώντας, Μάρξ: «Δέν μποροΰμε, γενικά, νά μιλάμε γιά τήν 
οίκογένεια «άπό μόνη της» 9. Ή  Μίτσελ πρότεινε νά άνα- 
λύσουμε τήν οίκογένεια στίς διάφορες «δομές» πού τήν ά- 
ποτελοΟν: σεξουαλικότητα, άναπαραγωγή καί κοινωνικο
ποίηση τών παιδιών. Αύτές οί τρεις λειτουργίες ύπήρχαν 
στήν φαινομενική μονολιθικότητα τής οικογένειας, f  όποια 
μετά παρουσιάστηκε ιδεολογικά σάν «φυσικός» θεσμός μέ
σα στόν όποιο οί γυναίκες είχαν «φυσικές» λειτουργίες: σέξ,
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αναπαραγωγή καί τό μεγάλωμα τών παιδιών. Ή  Μίτσελ 
συμφωνούσε με τή Φάιρστοουν, δτι ή ρίζα τής καταπίεσης 
τών γυναικών ήταν δ Αποκλεισμός τους άπό τήν παραγω
γή καί δ περιορισμός τους στήν οίκογένεια. Ή  λύση, Ελεγε 
ή Μίτσελ δέν είναι νά στραφούμε ένάντια στήν «οικογέ
νεια», άλλά νά διαφοροποιήσουμε τίς δομές πού τήν άποτε- 
λοϋν. ’Έτσι ή Μίτσελ πίστευε δτι οί Επαναστάτες - τριες 
πρέπει νά διαμορφώσουν Ενα συνολικό συντονισμένο πρό
γραμμα γιά τις διαφορετικές δομές πού καθορίζουν τήν γυ
ναικεία κατάσταση. Σεξουαλικότητα, άναπαραγωγή, κοι
νωνικοποίηση καί παραγωγή (μ5 αύτό ή Μίτσελ έννοοΟσε 
κοινωνικοποιημένη παραγωγή, Εξω άπό τό σπίτι. “Ολες αύ
τές οί δομές, τόνιζε, είναι άλληλένδετες, κι’ Ετσι Ινώ γιά 
παράδειγμα ή άντισύλληψη Ελάττωσε τό ρόλο τής άναπα- 
ραγωγής στή διατήρηση τής καταπίεσης τών γυναικών, αύ
τό Εσοφαρίστηκε άπό τόν αυξημένο ρόλο τής κοινωνικοποίη
σης. Δέν Εξήγησε δμως σέ τί συνίσταται ή ένότητα τής οι
κογένειας, οΰτε τό πώς τό «τρίπτυχο» οικογενειακής λει
τουργίας («δ κόσμος τής γυναίκας») «περιβάλλεται άπό τήν 
παραγωγή (τόν κόσμο τοϋ άντρα) —  άκριβώς τή δομή 
πού σέ τελική άνάλυση καθορίζεται άπό τήν οικονομία» ’°.

Τά Επόμενα κεφάλαια τοϋ «’Εποχή τής Γυναίκας» ά- 
σχολοδνται μ’ αύτό τό πρόβλημα. Ή  Μίτσελ περιγράφει 
τήν ένότητα τής οικογένειας μέ τρείς τρόπους. Πρώτο, σχη
ματίζεται πάντα σάν οικονομική μονάδα. Στις μέρες μας, 
ας ποϋμε, χρησιμεύει σάν μισό άναπαραγωγής τής Εργατι
κές δύναμης καί σάν χώρος κατανάλωσης. Αύτή ή οικονο
μική διάσταση ποικίλλει συνεχώς στήν ιστορία καί έξαρτα- 
ται άπ’ εύθείας άπό τόν τρόπο παραγωγής. Δεύτερο, ή ένό
τητα τής οίκογένειας σχηματίζεται Ιδεολογικά. Στή σύγ
χρονη οικογένεια ή κεντρική Εννοια είναι ή Ιδιωτική περι
ουσία —  Ενα φεουδαρχικό (καί άστικό) ιδεώδες, πού, δπως 
κάθε Ιδεολογία, «διατηρείται πέρα καί πάνω άπό Επαναστα
τικές άλλαγές στόν τρόπο παραγωγής». Ή  οικογένεια συ
γκεντρώνει «τίς πιό συντηρητικές Εννοιες πού ύπάρχουν» 11. 
Τέλος, ή Μίτσελ ΕξηγέΤ τή σχετική αύτονομία τής οικογένει
ας άπό τήν Ιστορία μέσα άπό τήν «βιοκοινωνική» τής μορφή
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— τή βασική σχέση μητέρα, πατέρας, παιδί πού ή Φάιρστο
ουν είχε θεωρήσει θεμελιακή. 2 ’ αύτή τή σχέση, μέσα στήν 
οικογένεια «κατασκευάζεται κοινωνικά» τδ «άνθρώπινο ζώο», 
καί πρωτοδιαμορφώνεται ή άντρική κυριαρχία. Οί ά νατομι- 
■κές διαφορές άνάμεσα στούς άντρες καί τις γυναίκες παίρ
νουν τό κοινωνικό τους νόημα μέσα άπό τή γενική έπανά- 
ληψη βασικών άντιδράσεων στήν μικρή παιδική ήλικία — αύ
τό πού δ Φρόυντ όνόμασε οιδιπόδειο σύμπλεγμα. Ή  Μίτσελ 
τόνισε τήν άξία τής ψυχανάλυσης γιά τή μελέτη «τής δια- 
χωριστικής γραμμής άνάμεσα στό βιολογικό καί τδ κοινω
νικό, πού έκφράζεται στήν οικογένεια» καί κατέληξε δτι: 

«Τό βιοκοινωνικδ γενικευμένο, τό Ιδεολογικό ά- 
χρονικό, τδ οικονομικό συγκεκριμένο, είναι δλα άλλη- 
λένδετα μ’ ενα περίπλοκο τρόπο. 'Η ψυχανάλυση, ή 
επιστημονική μέθοδος ερευνάς τοΰ πρώτου (τοΰ βιο- 
κοινωινικοΰ) μπορεΐ νά άγνοηθεΐ δσο κι δ Ιπιστημο- 
νικός σοσιαλισμός γιά τήν κατανόηση τοΰ τελευταίου, 
τοΰ οικονομικού. Καί τά δύο χρειάζονται γιά νά προ
χωρήσουμε στήν κατανόηση τού Ιδεολογικού» 12,

Ό  ριζοσπαστικός φεμινισμός πού άντιπροσωπεύει ή 
Φάιρστοουν, τόνισε τό ρόλο τής οικογένειας γιά τόν καθορι
σμό τής φύσης τής κοινωνίας. Ή  Μίτσελ προχώρησε αύτή 
τήν Εννοια άποδεικνύοντας δτι ή κοινωνία συγχρόνως σχημα
τίζει τήν οικογένεια. Άκόμα ή Μίτσελ μάς Εδειξε πόσο αύτά 
τά προβλήματα είναι βαβε ιά καί δύσκολα. Σ’ Ινα πράγμα δ
μως ή σκέψη της διατήρησε τδν δυϊσμό πού χαρακτήριζε τήν 
σκέψη τής Φάιρστοουν. θεώρησε δτι ή οικογένεια χωρίζεται 
στίς Αντικειμενικές οίκο νομικές λειτουργίες (πού διαμορφώνει 
δ καπιταλισμός) καί τήν άντρική κυριαρχία δπως έκφράζεται 
στό οιδιπόδειο σύμπλεγμα) · στή συνέχεια Εθεσε μιά ένδιάμεστ 
περιο/ή — τό «Ιδεολογικό» δπου ή οικονομική καί ψυχολο
γική ζωή άλληλοεπιδροΰν. Αύτό δμως μειώνει σοβαρά τήν 
άξία αύτοΰ πού ή Μίτσελ ζητούσε στήν άρχή τοΰ βιβλίου 
της: «τή χρησιμοποίηση τού Ιπιστημονικοΰ σοσιαλισμού σάν 
μεθόδου Ανάλυσης τής ειδικής φύσης τής καταπίεσης (τών 
γυναικών)» ,3 . Περιορίζει τδν μαρξισμό στή μελέτη τής οι
κονομικής καί Ιδεολογικής δραστηριότητας, καΙ; άποκλείει
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άπό τήν μαρξιστική άνάλυση περιοχές τής ζωής πού είναι 
ζωτικές για τήν κατανόηση τής γυναικείας καταπίεσης και 
τής κοινωνικής ζωής γενικά — τά συναισθήματα, τή σεξουα
λικότητα, τή βρεφική καί παιδική ήλικία, τά ένστικτα τών 
δύο φύλων, καθώς καί «βιολογικές» διαδικασίες δπως τά γη
ρατειά, τήν Αρρώστια, καί τό θάνατο. ’Αντί νά επεκτείνει 
τόν μαρξισμό γιά νά χωρέσει αύτές τις περιοχές τής ζωής, 
(χρησιμοποιώντας τις Ανακαλύψεις τής ψυχανάλυσης), ή 

Μίτσελ άφησε τόν μαρξισμό στή παραδοσιακή του θέση καί 
εισήγαγε τήν ψυχανάλυση σάν συμπληρωματική κατηγορία 
πού άσχολεΐται μέ τά προβλήματα πού Αγνόησαν οί μαρξι
στές. Ή  θεωρία τής Μίτσελ κινδύνευε νά αναπαράγει τήν 
ίδια διάσπαση άνάμεσα στό σοσιαλισμό (οικονομία) καί τόν 
φεμινισμό (οικογένεια) πού ή ϊδια είχε κατακρίνει τόσο κα
λά. Άπό τήν πλούσια άνάλυση τής Μίτσελ γίνεται φανερό 
δτι ενα επαναστατικό κίνημα πού θέλει στά σοβαρά νά κα
ταργήσει τήν άντρική κυριαρχία καί νά μετασχηματίσει τήν 
ψυχολογική ζωή πρέπει νά είναι πολύμορφο καί νά λει
τουργεί σέ πολλά διαφορετικά έπίπεδα συγχρόνως. Ά ν  δ
μως ή σοσιαλιστική άνάλυση δέν έπαρκεΐ, τότε ποιές άρχές 
θά ένοποιήσουν ενα τέτοιο κίνημα;
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Οικογένεια και οικονομία

\
Σύμφωνα μέ τήν Φάιρστοουν, ή 'καταπίεση τών γυναι

κών καί ή κοινωνική διάσπαση άνάμεσα στήν ιδιαίτερη προ
σωπική έμπειρία καί στίς άνώνυμες κοινωνικές σχέσεις εί
ναι καί τά δυο άποτελέσματα τής φυλετικής διαίρεσης έρ
γασίας μέσα στήν οίκογένεια. Ή  Φάιρστοουν θεωρεί τήν οι
κογένεια σάν βάση καί τήν πολιτική ©Εκονομία σάν εποικο
δόμημα, άλλά δέν συνδέει αυτά τά δύο παρά μόνο άφηρη- 
μιένα, μέ τήν «ψυχολογία τής έξουσίας». Ένώ ή Μίτσελ το
νίζει πόσο περίπλοκη είναι ή άλληλεπίδραση τών δύο, Ιπι- 
μένει δτι ή οίκογένεια είναι μιά χωριστή σφαίρα (πού δρί- 
ζεται κοινωνικά σάν «φυσική») εξω άπδ τήν οικονομία — καί 
βασικά εξηγεί τήν καταπίεση τών γυναικών, δπως καί ή 
Φάιρστοουν, μέ βάση τδν Αποκλεισμό τους άπδ τήν κοινωνι
κή παραγωγή 14. Μ’ αύτόν τόν τρόπο, καί ή Μίτσελ καί ή 
Φάιρστοουν δέχονται τήν άντίληψη πού έχουν τά σύγχρονα 
σοσιαλιστικά κινήματα τοΰ διαχωρισμού άνάμεσα στήν οι
κογένεια καί τήν οικονομία. Μέ μιά τέτοια αντίληψη, δέν 
μπορεΐ νά γίνει κατανοητή ή σχέση άνάμεσα στήν οικογε
νειακή ζωή καί τήν υπόλοιπη κοινωνία.

Ή  αντίληψη τής οικογένειας καί τής οικονομίας σάν 
ξέχωρες περιοχές είναι χαρακτηριστική γιά τήν καπιταλι
στική κοινωνία. 'Οταν λένε «οικονομία», ή Φάιρστοουν καί 
ή Μίτσελ έννοοΰν τή σφαίρα τής άνταλλαγής καί τής έμπο- 
ρευματικής παραγωγής, τήν παραγωγή άγαθών καί ύπη-
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ρεσιών πού πωλοδνται, καθώς καί τήν πώληση καί άγορά 
νους. Μέσα σ’ Ινα τέτοιο πλαίσιο, ή νοικοκυρά πού μαγειρεύει 
ενα φαγητό δέν άποτελιεϊ μιά οικονομική δραστηριότητα, έν® 
άν τήν είχαν προσλάβει νά μαγειρέψει Ινα παρόμοιο φα
γητό σ’ Ινα Ιστιατόριο, θά έκτελοδσε. Αύτή ή άντίληψη τοδ 
«οικονομικού» άποκλείει τήν δραστηριότητα μέσα στήν οι
κογένεια. "Ενας πολιτικός άγώνας τδν «οικονομικών τάξεων» 
θά απέκλειε τίς γυναίκες, έκτός μόνο άπό τό ρόλο τους σάν 
μισθωτές. Τά σοσιαλιστικά καί κουμμουνιστικά κιν/«ιατα 
στίς άναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες Ιχουν κι αύτά δ- 
ρίσει τήν «οικονομία» μέ τόν ίδιο τρόπο. "Οταν μιλοδσαν 
γιά πολιτικό αγώνα άνάμεσα σέ «οικονομικές τάξεις», ού- 
σιαστικά απέκλεισαν καί τήν οικογένεια καί τις νοικοκυρές 
άπό τήν έπαναστατική πολιτική.

Ή  ιστορική σοσιαλιστική άντίληψη βασίζεται σέ μιά 
σημαντική άλήΟεια γιά τήν καπιταλιστική κοινωνία. Ή  τά- 
5η τών καπιταλιστών Ιχει όργανώσει τό μεγαλύτερο μέρος 
τής ύλικής παραγωγής σάν σύστημα παραγωγής έμπορευ- 
μάτων καί Ανταλλαγής. Άκόμα Ιχει όργανώσει τίς περισ
σότερες μορφές έργασίας σάν μισθωτή έργασία — δηλ. σάν 
εμπόρευμα. Πληρώνοντας τόν εργάτη λιγότερο άπό τήν ά
ξια πού αότός παράγει, ό καπιταλιστής παίρνει υπεραξία, 
τόν άπλήρωτο χρόνο έργασίας. Ή  ύπεραξία είναι ή κοινω
νική βάση γιά τήν δπαρξη τής καπιταλιστικής τάξης. Ή  
σφαίρα δπου ή ύπεραξία παράγεται καί πραγματοποιείτο* 
(ή «οικονομία») καθορίζει τίς επιταγές τής κοινωνίας σάν 

σύνολο .Ή οικογένεια στήν καπιταλιστική κοινωνία άλλαζε 
καθώς άλλαζαν καί οί άνάγκες πού γεννιόνταν στή σφαίρα 
τής παραγωγής ύπεραξίας — οι άνάγκες τών καπιταλιστών. 
Έφ’ δσαν ή σφαίρα αύτή είναι όργανωμένη μέ τή μισθωτή 
έργασία, τότε ή καταστροφή τοδ συστήματος τής μισθωτής 
έργασίας είναι κεντρικός καί καθοριστικός στόχος τοδ έπα- 
ναστατικοδ κινήματος σέ μιά καπιταλιστική χώρα. Αύτή 8- 
μως ή δουλειά δέν γίνεται μόνο μέσψ τών μισθωτών Ιργατών, 
οδτε έξαντλεΐ τούς σκοπούς ένός Ιπαναστατικοδ κινήματος.

Ή  όργάνωση τής παραγωγής στήν καπιταλιστική κοι
νωνία στηρίζεται στήν δπαρξη μιβς δρισμένης μορφής οί-
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-/.ογενειακής ζωής. Τό σύστημα τής μισθωτής έργασίας κοι
νωνικοποίησε τήν παραγωγή στόν καπιταλισμό, άλλά στη
ρίχτηκε στήν κοινωνικά Αναγκαία άλλά ιδιωτική έργασία 
τών νοικοκυρών καί τών μητέρων. Τό μεγάλωμα τών παιδιών 
τό καθάρισμα, ή μπουγάδα, ή συντήρηση τής περιουσίας, ή 
ετοιμασία τοϋ φαγητοΰ, ή καθημερινή φροντίδα ύγιεινής, ή 
αναπαραγωγή κ.λ.π., άποτελοϋν Ινα συνεχή κύκλο έργασίας 
Απαραίτητης γιά τή διατήρηση τής ζωής σ’ αύτή τήν κοι
νωνία. Μ’ αΜ } τήν Ιννοια ή οικογένεια είναι αναπόσπαστο 
μέρος τής οικονομίας στόν καπιταλισμό. Άλλωστε, οί λει
τουργίες πού έκτελοϋν αύτή τή στιγμή οί νοικοκυρές καί μη
τέρες Θά είναι έξ ίσου Απαραίτητες καί σέ μιά σοσιαλιστική 
αοινωνία, δπως καί πολλές μορφές ύλικής παραγωγής πού 
τώρα γίνονται άπό τή μισθωτή έργασία. "Ενα σοσιαλιστικό 
κίνημα πού φιλοδοξεί νά παίξει τό ρόλο του στήν δργάνωση 
τής κοινωνίας πρέπει νά δώσει βάρος σ’ δλες τις μορφές τής 
κοινωνικά Αναγκαίας έργασίας, κι 8χι μόνο στή μορφή (μι- 
σθοιτή έργασία) πού κυριαρχεί στόν καπιταλισμό.

Ό  Μάρξ μάλλον έννοοϋσε τήν πλατύτερη Ιννοια τής 
οικονομίας δταν, στήν εισαγωγή τής «Κριτικής τής πολιτι
κής οίκονομίας», δρισε τήν «οίκονομιχή δομή» σάν τήν «Αλη
θινή βάση» τής κοινωνίας. Ή  «οικονομική δομή», Ιγραψε, 
ήταν «όλόκληρο τό σύνολο τών κοινωνικών σχέσεων πού λει
τουργούν γιά τήν κοινωνική παραγωγή τής ζωής». Αύτή ή 
αντίληψη τής οίκονομικής δομής πρέπει νά περιλαμβάνει 
τήν οικογένεια, κι αύτό θά γινόταν Απόλυτα ξεκάθαρο σέ 
έποιαδήποτε άνάλυση μιας προκαπιταλιστικής κοινωνίας 1ε. 
Στήν προκαπιταλιστική κοινωνία ή οίκογένεια είχε λειτουρ
γίες παρόμοιες μέ τις σημερινές δπως τήν Αναπαραγωγή, 
τή φροντίδα τών Αρρώστων καί τών γέρων, τήν προστασία, 
τή συντήρηση τής προσωπικής περιουσίας, τή ρύθμιση τής 
σεξουαλικότητας,καθώς καί τίς βασικές μορφές τής ύλικής 
παραγωγής πού ήταν Απαραίτητες γιά τή διατήρηση τής 
ζωής. Υπήρχαν μορφές οίκονομικής δραστηριότητας πού δέν 
βασίζονταν στήν οίκογενειακή μονάδα — δπως ή κατασκευή 
δημοσίων Ιργων, καί ή έργασία σέ κρατικά δρυχεΐα ή βιο
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μηχανίες. Αύτές δμως δέν συγκρίνονται σέ Ικταση ή σπου- 
δαιότητα μέ τήν Αγροτική γεωργία, έργασία βασισμένη σέ 
κάποιο, μορφή οικογένειας, ή στό χωρώ — προέκταση μιας 
ή πολλών οικογενειών. Στίς περισσότερες «πρωτόγονες» κοι
νωνίες — έκεΐ δπου ή παραγωγή είναι λιγότερο Αναπτυγ
μένη κοινωνικά—  ή υλική Αναγκαιότητα τής οικογένειας, 
δ ρόλος της στή διατήρηση τής ζωής, ήταν τεράστια. Πέρα 
άπό τήν έξάρτηση τών παιδιών, οί ένήλικες στήν «πρωτό
γονη» κοινωνία δέν είχαν άλλη έπιλογή παρά νά βασιστούν 
στήν συνεργασία τής οικογένειας καί ιδιαίτερα στή φυλετική 
διαίρεση τής έργασίας. Ή  διαίρεση αύτή, Αναθέτοντας κα
θήκοντα μόνο 'στό Ινα ή στό άλλο φύλο, έξασφάλιζε τήν Α
μοιβαία τους έξάρτηση. Σέ τέτοιες κοινωνίες οί χήρες, χά 
ορφανά καί οί έργένηδες Αντιμετωπίζουν τήν περιφρόνηση 
ή τόν οίκτο σάν τΙς μάγισσες ή τούς άνάπηρους: ή έπιβίωσή 
τους είναι πάντα Αμφίβολη 16.

Μόνο στόν καπιταλισμό ή υλική παραγωγή όργανω- 
μένη μέ' τήν μισθωτή έργασία καί οί μορφές παραγωγής πού 
γίνονται μέσα στήν οικογένεια έχουν διαχωριστεί Ιτσι ώ
στε συγκαλύπτεται ή οικονομική, λειτουργία τής οικογένειας. 
Καί ή Φάιρστοουν καί ή Μίτσελ άντιπαραθέτουν τΙς «φυσι
κές» λειτουργίες τής οικογένειας μέ τόν περισσότερο «Ανθρώ
πινο» κόσμο τής κοινωνικής παραγωγής. Άλλά ή σεξουα
λικότητα ·καί ή Αναπαραγωγή, δπως παραγωγή τροφής καί 
στέγης, είναι βασικές μορφές «οικονομικής» ή ύλικής Ανα
γκαιότητας σέ κάθε κοινωνία. Μόνο μέ τήν έμφάνιση τοϋ κα
πιταλισμού ή «οικονομική» παραγωγή θεωρήθηκε σάν «Αν
θρώπινη» σφαίρα Ιξω άπό τή «φύση». Πριν Από τόν καπι
ταλισμό, ή ύλική παραγωγή θεωρούνταν, δπως καί ή σεξου
αλικότητα καί ή Αναπαραγωγή, «φυσική» — άκριβώς δηλ. 
αύτό πού οί άνθρωποι είχαν κοινό μέ τά ζώα. Άπό τήν Α
ποψη τής κυρίαρχης κουλτούρας στίς προηγούμενες κοινω
νίες, αύτό που ξεχώριζε τήν Ανθρωπότητα δέν ήταν ή παρα
γωγή, άλλά ή κουλτούρα, ή θρηιβκεία, ή πολιτική, ή κάποιο 
άλλο ύψηλό ιδανικό πού πραγματοποιούνταν χάρη στό δ- 
περπροϊόν πού προερνόταν Από τήν ύλική παραγωγή. Στήν 
Αρχαία Ελλάδα, γιά παράδειγμα, ή έργασία τών γυναικών
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καί τών σκλάβων μέσα στο νοικοκυριό δημιουργούσε τήν ύ- 
λική βάση γιά νά μπορούν οί άρσενικοί πολίτες νά συμμετέ
χουν στόν «Ιλεύθερο» καί «δημοκρατικέ» κόσμο τής πόλης. 
Ή  πολιτι-κή διαχώριζε τήν άνθρώπινη ζωή άπό τήν ζωώδη 
ύπαρξη τών γυναικών καί τών σκλάβων. Μέ παρόμοιο τρό
πο, στη μεσαιωνική Εύρώπη, τό ύπερπροί'όν άπδ τις άγρο- 
τικές οικογένειες στήριζε τις θρησκευτικές καί άριστοκρα- 
τικές τάξεις πού μαζί καθόριζαν τούς σκοπούς καί τδ νόημα 
όλόκληρης τής κοινωνίας. Οί δουλοπάροικοι στούς άγροΰς θε
ωρούνταν ζώα* γινόταν άνθρωποι μόνο βταν άποκτορδσαν ψυ
χή, δηλ. συμμετείχαν στή θρησκεία. Πριν άπδ τδν καπιτα
λισμό ή οικογένεια ήταν συνδεμένη με «φυσικές» διαδικα
σίες δπως τδ φαγητό, τόν υπνο, τή σεξουαλικότητα, τήν Α
τομική καθαριότητα, μέ τδν πόνο τής γέννας τής Αρρώστιας 
καί τοΰ θανάτου, άλλά καί μέ τήν διαρκή άναγκαιότητα τής 
σκληρής δουλειάς. Αύτή άκριβώς ή σύνδεση τής οικογένει
ας μέ τίς πιό βασικές καί άπαραίτητες υλικές διαδικασίες, 
τής εδωσε μιά Ιννοια άναχρονιστικότητας καθώς ή κοινωνία 
άναπτυσσόταν. Ιστορικά, ή οικογένεια έμφανίζεται νά συγ
κρούεται ιμέ τήν κουλτούρα, τήν έλευθερία, καί δλα δσα α
νυψώνουν τήν άνθρωπότητα πάνω άπδ τδ Ιπίπεδο τής κα
τάστασης τών ζώων. Ή  σύνδεση τών γυναικών μ’ αύτόν τδν 
χώρο ήταν σίγουρα μιά άπδ τις πρώτες καί πιδ Ιπίμανες πη
γές τής άντρικής κυριαρχίας καί τοΰ μίσους γιά τις γυναΐ- 

17λΕι,
Ό  καπιταλισμός στήν πρώτη του άνάπτυξη διαχώρισε 

τόν έαυτό του άπδ τίς προηγούμενες κοινωνίες μέ τήν με
γάλη ηθική καί πνευματική άξία πού Ιδωσε στήν έργασία 
γιά τήν παραγωγή έμπορευμάτων. Αύτή ή νέα έκτίμηση, 
γιά τήν παραγωγή, ένσωματωμένη στήν Ιννοια τής ιδιω
τικής περιουσίας καί στήν προτεσταντική Ιννοια τής «Απο
στολής», Ικανέ τήν τότε άστική τάξη νά δώσει ύψηλή άξία 
στήν οικογένεια, μιά καί ή οικογένεια ήταν ή βασική μο
νάδα παραγωγής. Στή φεουδαρχική κοινωνία οί «προσωπι
κές» σχέσεις τής άριστοκρατίας ήταν συχνά βεβιασμένες καί 
αύστηρά κανονισμένες. ’Απ’ τήν άλλη μεριά ή οικιακή ζωή 
τών μαζών παράμενε ιδιωτική καί Απαρατήρητη, άκόμα καί
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γιά τήν έκκλησία. Στήν άρχή τοΰ καπιταλισμοί» Αναπτύχθη
κε Ινας ψηλός βαθμός συνείδησης σχετικά μέ τήν έσωτερι- 
ν.ή ζωή τής οικογένειας καί μιά σειρά άπό περίπλοκους κα
νόνες καί έπιταγές πού κυβερνούσαν τήν οικογενειακή ζωή. 
Αύτό Ιφερε μιά πρόοδο καί συγχρόνως μιά Οπισθοδρόμηση 
στή θέση τών γυναικών. Άπ’ τή μι& μεριά, οί γυναίκες κα
θηλώθηκαν περισσότερο άπό ποτέ στήν οικογενειακή μονά
δα- άπ’ τήν &λλη, τό γόητρο τής οικογένειας ήταν ψηλό δ
σο ποτέ άλλοτε. Δέν ύπήρχε δμως άκόμα ή βάση γιά τήν 
φεμινιστική άντίληψη δτι οί γυναίκες στήν οικογένεια ή
ταν εξω άπό τήν οικονομία.“Οπως καί στήν προκαπιταλι- 
στική κοινωνία, σ’ όλόκληρη τήν καπιταλιστική Ιστορία, 
ή οικογένεια ήταν ή βασική μονάδα τής «οίκονομικής» πα
ραγωγής — δχι μόνο δ «μισθωτός» πατέρας, άλλά δλόκληρο 
το νοικοκυριό. Άπό τή μιά μεριά ύπήρχε τεράστια διαίρε
ση έργασίας μ έ σ α  στήν οικογένεια στή βάση τοΰ φύλου, 
τής ήλικίας καί τής θέσης μέσα στήν οικογένεια. Άπό τήν 
άλλη δμως δέν ύπήρχε καμιά διαίρεση ά ν ά μ ε σ α  στήν 
οίζογέ«*«. καί τόν κόσμο τής παραγωγής εμπορευμάτων, του
λάχιστον δχι πριν άπό τόν δέκατο Ινατο αίώνα. Σίγουρα ύ
παρχε άποκλεισμός τών γυναικών άπό τίς λίγες «δημόσιες» 
δραστηριότητες πού υπήρχαν —π.χ. άπό τό στρατό. Άλλά 
ή αίσθηση πού είχαν αύτές οί ίδιες δτι ήταν «ίξω» άπό τήν 
πλατιά κοινωνία ήταν βασικά περιορισμένη άπό τό γεγονός 
βτι ή κοινωνία άποτελοΰνταν κυρίως άπό οικογενειακές μο
νάδες μέ βάση τή σκόρπια άτομική παραγωγική περιουσία. 
Άκόμα, οί γυναίκες είχαν Ινα ρόλο σεβαστό μέσα στήν οικο
γένεια, μιά καί ή οικιακή έργασία τοΰ νοικοκυριοϋ ήταν τό
σο ξεκάθαρο κομμάτι τής παραγωγικής δραστηριότητας τής 
οικογένειας σάν σύνολο.

Ή  γενική δμως τάση τής καπιταλιστικής άνάπτυξης 
είναι νά κοινωνικοποιήσει τίς βασικές διαδικασίες τής πα
ραγωγής έμπορευμάτων — νά άποσπάσει τήν έργασία άπό 
τά χέρια τής κάθε μιας οικογένειας, καί νά τήν συγκεντρώ
σει σέ συγκροτήματα μεγάλης κλίμακας. 'Ο καπιταλισμός 
είναι ή πρώτη κοινωνία στήν ίστορία πού κοινωνικοποίησε 
τήν παραγωγή σέ μεγάλη κλίμακα.
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Μέ τήν Ανοδο τής βιομηχανίας, δ καπιταλισμός «χώ
ρισε» τήν ύλική παραγωγή στήν κοινωνικοποιημένη μορ
φή της (χώρος παραγωγής Εμπορευμάτων) καί στήν Ατο
μική έργασία πού Ικαναν κύρια οί γυναίκες μέσα στδ σπίτι. 
Σ’ αύτή τή μορφή ή άντρική κυριαρχία πού υπήρχε πολύ 
πριν Απδ τδν καπιταλισμό, καθιερώθηκε σΑν μέρος τοΰ κα
πιταλιστικού συστήματος παραγωγής.

Αυτός δ «διαχωρισμός» Ανάμεσα στήν κοινωνικοποιημέ
νη έργασία τής καπιταλιστικής έπιχείρησης καί στήν ιδιω
τική εργασία τών γυναικών στό σπίτι, συνδέεται στενά μέ τόν 
δεύτερο «διαχωρισμό» —άνάμεσα στδν προσωπική μας ζωή 
καί τή θέση μας στήν κοινωνική διαίρεση έργασίας. 'Οσο ή 
οικογένεια ήταν παραγωγική μονάδα βασισμένη στήν ιδιω
τική περιουσία, τά μέλη της θεωροΰσαν τήν οίκιακή ζωή 
καί τίς «προσωπικές» τους σχέσεις ριζωμένες στήν Αμοιβαία 
τους έργασία. Άπό τότε ομως πού Αναπτύχθηκε ή βιομηχα
νία, ή προλεταριοποίηση στέρησε τά περισσότερα Ατομα (ή 
οικογένειες) άπό τήν ιδιοκτησία παραγωγικής περιουσίας. 
Τό άποτέλεσμα ήταν δτι ή «δουλειά» καί ή ζωή διαχωρί
στηκαν ή προλεταριοποίηση ξεχώρισε τόν έξωτερικό κό
σμο τής άλλοτριωμένης έργασίας άπό τόν έσωτερικό κόσμο 
τών προσωπικών αίσθηιμάτων. "Οπως ή καπιταλιστική ά- 
νάπτυξη γέννησε τήν έννοια τής οικογένειας σάν χώρο έξω 
άπό τήν οίκονομία, Ιτσι δημιούργησε καί τήν «χωριστή» 
σφαίρα τής προσωπικής ζωής, πού φαινομενικά δέν Ιχει 
καμμιά σχέση μέ τόν τρόπο παραγωγής.

Αύτή ή έξέλιξη ήταν μιά μεγάλη κοινωνική πρόοδος. 
ΤΗταν τό άποτέλεσμα τής κοινωνικοποίησης τής παραγωγής 
πού πέτυχε δ καπιταλισμός καί ή συνεπαγόμενη μείωση τοΰ 
κοινωνικά Αναγκαίου χρόνου έργασίας καί ή αύξηση τοϋ 
χρόνου πού περνοΰμε Ιξω άπό τήν παραγωγή. Σ’ δλόκληρη 
τήν ιστορία, οί προσωπικές σχέσεις καί ή πνευματική καλ
λιέργεια περιορίζονταν στις προνομιούχες τάξεις καί στούς 
καλλιτέχνες, τούς αύλικούς καί Άλλους πού έκτελοδσαν τις 
λειτουργίες τής συζήτησης, τών έρωτικών συναντήσεων, τής 
αύτο-άνάλυσης καί τής σωματικής καί πνευματικής Αγωγής
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σύμφωνα .μέ πολύ Ανεπτυγμένους κοινωνικά παραδεκτούς 
κώδικες συμπεριφοράς. Στόν καπιταλισμό δμως ή πρακτική 
τής προσωπικής Ανάπτυξης Ιχει γίνει κτήμα τών μαζών, 
Αν καί Ιχει διαφορετικό νόημα για. Άντρες καί γιά γυναίκες, 
καί για τΑ διάφορα στρώματα τοΰ προλεταριάτου, "Ενα με
γάλο νόημα αύτής τής Αναζήτησης γιά προσωπικό νόημα 
γίνεται μέσα αττ.ν οικογένεια, καί αϊτός είναι Ινας λόγος 
πού ή οικογένεια διατηρείται παρόλο πού πολλές προηγού
μενες λειτουργίες της Ιχουν έξασθενίσει.

Τό ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αύτής τής Αναζήτησης 
είναι ό ύποκειμενισμός της — ή αίσθηση τοΰ Ατόμου, μόνου, 
εξω. άπό τήν κοινωνία, χωρίς σταθερή αϊσθηση τής θέσης 
του σέ κΑποιο σχήμα μέ λογική τάξη. Ή  Αναζήτηση αύτή 
γίνεται σέ μιά νέα τεράστια κοινωνική περιοχή γνωστή σάν 
«προσωπική» ζωή, καί πού ή σχέση της μέ τήν ύπόλοιπη 
κοινωνία είναι τόσο άσαφής καί σκοτεινή δσο καί ή σχέση 
τή; οικογένειας μαζί της.

Τόν 19» αίώνα ή οικογένεια μελετιόταν άκόμα σέ κλά
δους δπως ή πολιτική οικονομία καί ή ήθική. Στόν εικοστό 
αιώνα Ιχει δημιουργήσει δικές της «Ιπιστήμες» δπως τ-νν 
ψυχανάλυση καί τήν ψυχολογία. Άλλά ή ψυχολογία καί ή 
ψυχανάλυση διαστρεβλώνουν τήν κατανόηση μας γιά τήν 
προσωπική ζο>ή, Θεωρώντας δεδομένο’ δτι αύτή ύπάγεται σέ 
δικούς της Ισωτερικούς νόμους (γιά παράδειγμα, ή ψυχοσε- 
ξουαλική δυναμική τής οικογένειας, οΕ «νόμοι» τοΰ μυαλοΰ 
ή τών «διαπροσωπικών σχέσεων») καί δχι σέ νόμους πού 
κυ€ερνοΰν όλόκληρη τήν κοινωνία. Ένθαρύνουν τήν Αντίλη
ψη δτι ή συναισθηματική ζωή σχηματίζεται μόνο μέσα Απ’ 
τήν οικογένεια κι δτι ή Αναζήτηση τής εύχυχίας πρέπει νά 
περιορίζεται στίς «προσωπικές» μας σχέσεις, Ιξω άπό τή 
«δουλειά» ή τό «ρόλο» μας στήν κοινωνική διαίρεση Ιργα- 
σίας.

Έ τσι, ή διχοτόμηση πού τό γυναικείο κίνημα Αντιμε
τώπισε στήν άρχή —Ανάμεσα στήν «οικογένεια» καί τό «πο
λιτικό», καί άνάμεσα στήν «οίκογένεια»καΙ τήν «οικονομία» 
— είναι μιά διχοτόμηση πού Ιχει τΙς ρίζες της στή δομή 
τής καπιταλιστικής κοινωνίας.
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Καί οί τρεις συγγραφείς έκφράζουν αύτή τή διχοτό
μηση, καθώς καί οί τρεις προσπαθούν νά τήν ξεπεράσουν. 
Τό μίσον γιά το ξεπέρασμά της είναι ή αντίληψη τής οι
κογένειας σάν Ινα ιστορικά διαμορφωμένο μέρος τοϋ τρό
που παραγωγής.

Ή  άνάπτυξη τοΰ καπιταλισμού άπομόνωσε τήν οικο
γένεια άπδ τήν κοινωνικοποιημένη παραγωγή καί δημιούρ
γησε μιά ιστορικά νέα σφαίρα προσωπικής ζωής γιά τίς μά
ζες. ’Ετσι ή οικογένεια Ιγινε δ κυριδτερος χώρος στήν κοι
νωνία, οπού τδ συγκεκριμένο άτομο έκτιμάται «γιαυτδ πού 
είναι». Αύτή ή διαδικασία, τδ «Ιδιωτικό» συμπλήρωμα τής 
βιομηχανικής άνάπτυξης, ξέκοψε ριζικά τις γυναίκες άπδ 
τούς άντρες καί Ιδωσε καινούργιο νόημα στήν άντρική κυ
ριαρχία. Οί νοικοκυρές καί οί μητέρες συνέχισαν τήν πα
ραδοσιακή τους παραγωγή - νοικοκυριό, ανατροφή τδν παι
διών κλπ. —  άλλά ή έργασία τους ύποτιμήθηκε |ξ αιτίας 
τής Απομόνωσής της άπδ τήν κοινωνικοποιημένη παραγωγή 
τής υπεραξίας.

’Εκτός άπ’ αύτό, οί νοικοκυρές καί μητέρες άπόκτη- 
σαν νέες ευθύνες: τή συντήρηση τοϋ συναισθηματικού καί 
ψυχολογικού χώρου τών προσωπικών σχέσεων. Γιά τίς γυ
ναίκες μέσα στήν οικογένεια, ή «δουλειά» καί ή «ζωή» δέν 
ήταν χωριστά, άλλά Ινα μπλεγμένο σύνολο. Ό  συνδυασμός 
αύτών τών μορφών Ιργασίας δημιούργησε τδν Ιδιαίτερο χα
ρακτήρα τής γυναικείας Ιργασίας μέσα στήν οικογένεια στό 
σύγχρονο καπιταλισμό.

Ή  παρακάτω έξέταση είναι μιά προσπάθεια νά άντι- 
ληφθοδμε τή σύγχρονη ιστορία τής οί-κογένειας σάν κομμά
τι τής ιστορίας τοΰ καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Πε
ριγράφει δύο σχετικές ιστορικές μεταβολές: τήν ΙξαίφΑνιαη 
τής Ατομικής παραγωγικής ιδιοκτησίας σάν βάση τής οικο
γένειας γιά τις μάζες τών Ανθρώπων, -καί τήν έμφάνιση I- 
νός χώρου προσωπικής ζωής ποί» φαινομενικά είναι άσχε
τος μέ τήν «οικονομία» καί τήν «παραγωγή».

Οί ίστορικοί τής οίκογένειας στήν Εύρώπη καί τις Η 
νωμένες Πολιτείες συγκέντρωσαν τήν προσοχή τους στούς
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εσωτερικούς θεσ̂ Αούς τής οικογένειας —  τους νόμους τοΰ 
γάμου, τής κληρονομιάς καί τοΟ διαζύγιου, τίς κοινωνικές 
σχέσεις τής ήλικίας καί τοΰ φύλου. Ή  Ιμφαση πού Ιδωσαν 
ήταν τυπική καί νομικιστική. Οί πιό σπουδαίες θεωρίες 
τους τόνιζαν τήν άργή, σχεδόν ανεπαίσθητη, έξέλιξη τής 
έσωτερικής δομής τής οικογένειας άπό τήν «πλατεία» στην 
«πυρηνική» οίκογένεια. ’Απ’ αύτή τήν άποψη, ή φαινομε
νική άδράνεια τής οικογένειας έρχόταν σέ Ιντονη άντίθεση 
μέ τΙς συνεχείς άναταραχές τής πολιτικής καί οικονομικής 
ιστορίας —  άντίθεση πού Ινισχύει τήν άποψη δτι «ιστορία» 
είναι ό χώρος τής πολιτικής καί τής οικονομίας, Ινώ ή οι
κογένεια περιορίζεται στή «φύση».

’Αντίθετα, έγώ προσπάθησα νά δώ τήν οίκογένεια σαν 
άναπόσπαστο κομμάτι μιάς κοινωνίας πού άλλάζει συνεχώς 
καί συνολικά. Συγκέντρωσα τήν προσοχή μου στή συνεχώς 
μεταβαλλόμενη κοινωνική βάση τής οίκογένειας σάν κομ
μάτι τής οργάνωσης τής παραγωγής. Στή φεουδαρχία οί 
δεσμοί συγγένειας είχαν τεράστια σημασία, άλλά ή βασική 
οικονομική μονάδα ήταν τό φέουδο ή ή οικονομία τοΰ χω
ριού. Μέ τήν άρχή τοΰ καπιταλισμού, ή άστική τάξη, ύπε- 
ρασπ'ίζοντας τήν άτομική παραγωγική ιδιοκτησία ένάντια 
στούς φεουδαρχικούς δεσμούς καί περιορισμούς, δημιούργη
σε τήν καινούργια έννοια τής οικογένειας σάν άνεξάρτητης 
οικονομικής μονάδας μέσα στήν οικονομία τής άγοράς. Πί
σω άπό τήν «άνακάλυψη» τής οικογένειας στήν άρχή τής 
σύγχρονης περιόδου βρίσκεται ή άστική Ιννοια τής Ατομι
κής παραγωγικής περιουσίας. Αότό τό φαινόμενο1 περιγρά
φει ό Φίλιπ Άριες στό «Ή παιδική ήλικία στούς αιώνες» ,8.

Ή  Ιδεολογία δτι ή οίκογένεια είναι «άνεξάρτητος» ή 
«Ιδιωτικός» θεσμός, βασίζεται στήν άτομική παραγωγική Ι
διοκτησία , είναι άντίστοιχη μέ τήν άντίληψη δτι ή «οικο
νομία» είναι μιά ξεχωριστή περιοχή, πού δ καπιταλισμός 
μετά άπό αιώνες «άπελευθέρωσε» άπό τούς φεουδαρχικούς 
περιορισμούς, τούς Ιθιμικούς νότιους, καί τήν κρατική καί 
έκκλησιαστική Ιπέμβαση. 'Ο Προτεσταντισμός, κάνοντας 
τήν οικογένεια έπϊκεντρο θρησκευτικής πίστης, ένίσχυσε αύ
τή τήν άντίληψη.
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Στά πρώτα στάδια τοΰ βιομηχανικού καπιταλισμού ή 
οικογένεια παράμεινε παραγωγική μονάδα, είτε μέ τδ σύ
στημα τής παραγωγής, είτε μέ τήν είσοδο δλόκληρης τής 
οίκογένειας στίς πρώτες βιοτεχνίες. Άλλά μέχρι τδν δέκα
το ένατο αίώνα τά Ιργοστάσια είχαν εξαφανίσει πολλές ά
πδ τις παραγωγικές λειτουργίες τής οίκογένε ιας. Ή  αστι
κή οικογένεια περιορίστηκε στή διατήρηση καί μεταβίβαση 
τής καπιταλιστικής περιουσίας, Ινώ ή παραγωγική λειτουρ
γία τής προλεταριακής οικογένειας ήταν ή άναπαραγωγή 
τής έργατικής δύναμης. "Ετσι, μέσα άπδ τήν οικογένεια, ή 
κάθε τάξη άναπαρήγαγε τή δική της ταξική λειτουργία. 
Ποιά άντίληψη είχε ή προλεταριακή οικογένεια γιά τδν 
εαυτό της μετά άπδ τή στέρηση τής ιδιωτικής παραγωγι
κής περιουσίας της;

Γιά νά άπαντήσω σ’ αύτδ τδ έρώτημα προσπάθησα νά 
περιγράφω τήν επέκταση τής προσωπικής ζωής γιά τΙς μά
ζες τδν δέκατο ένατο καί εικοστό αίώνα. "Ενα μέρος αύτής 
τής διαδικασίας άρχίζει άπδ τήν ιστορία τής οικογένειας. 
Ή  Ιξέλιξη τής άστικής οικογένειας έδωσε δθηση στδν ά- 
τομικισμό, τήν αύτοσυνείδηση, καί μιά καινούργια ένασχό- 
ληση μέ τίς οίκιαικές σχέσεις. Ό  άστικδς άτομικιαμδς δμως 
είναι άδιάρηκτα δεμένος μέ τήν άτομική Ιδιοκτησία τών μέ
σων παραγωγής καί τδν οικονομικό άνταγωνισμό. Μέ τήν 
έξέλιξη. τής βιομηχανίας, δ άτομικισμδς άρχίζει νά στρέφε
ται ένάντια στδν ίδιο τδν καπιταλισμό μέ κινήματα, δπως 
δ ρομαντισμός καί δ ουτοπικός σοσιαλισμός. Αύτά δμως τά 
κινήματα, παρέμειναν μικροαστικά στό βαθμό πού βασίζον
ταν στό ξεπερασμένο Ιδανικό τής Ατομικής ιδιοκτησίας. Δια
κήρυσσαν τήν ένότητα τής «προσωπικής» καί της παραγω
γικής ζωής σέ αύτόνομες συνεταιριστικές οικονομικές μονά
δες, πού ϊμοιαζαν πολύ μέ τήν άρχική άστική οίκογένεια.

Μέχρι τδν εικοστό αίώνα, δ χώρος τής «προσωπικής» 
ζωής έμφα,νίστηκε στό ϊδιο τδ προλεταριάτο. Μιά καί δέν 
ύπήρχε 2να πολιτικό κίνημα πού θά ήθελε νά άλλάξει καί 
τήν προσωπική ζωή καί τήν παραγωγή, ή προσωπική ζωή 
χαρακτηρίστηκε άπδ τδν ύποκειμενισμό της —- τήν άναζή- 
τηση μιάς προσωπικής ταυτότητας Εξω άπό τήν κοινωνική
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διαίρεση Ιργασίας. Μήν έχοντας νά όπερασπίσει τήν Ατομι
κή Ιδιοκτησία δ σύγχρονος Ατομικισμός προβάλλει έναν έ
αυτό πού τόν τοποθετεί σέ μιά «αύτόνομη» περιοχή Ιξω ά
πό τήν κοινωνία. Αύτή ή καινούργια έμφαση στά προσω
πικά αισθήματα καί τίς έσωτερικές άνάγκες, τό «κεφάλι 
μας- ή τό «στύλ ζωής» μας, γιά νά χρησιμοποιήσουμε σύγ
χρονες έκφράσεις, άπ’ τή μιά Ανανεώνει τό νόημα τής οι
κογενειακής ζωής καί συγχρόνως άπειλεΐ νά τήν τινάξει 
στόν άέρα.

Ή  κατανόηση τής οικογένειας σάν κομμάτι τής Ανά
πτυξης τοδ καπιταλισμού θά μας βοηθήσει νά βρούμε τήν 
συγκεκριμένη ιστορική διαμόρφωση τής Αντρικής κυριαρ
χίας. Αύτό, μέ τή σειρά του, θά μάς βοηθήσει να τήν χτυ
πήσουμε. Ή  καθιέρωση τής άτομι-κής παραγωγικής ιδιοκτη
σίας σά βάση τοΰ Αστικού νοικοκυριού σήμαινε δτι ή κοι
νωνία όργανώθηκε σέ χωριστά νοικοκυριά, πού στό καθένα 
κυβερνούσε ενας πατέρας (ή παπούς). ΣτΙς δημοκρατικές 
διακηρύξεις τών άστικών έπαναστάσεων, κάθε ύπεράσπιση 
τών φυσικών δικαιωμάτων ή τής Ατομικής έλευθερίας θεω
ρούσε δεδομένο δτι ό (Αρσενικός) άρχηγός τοϋ σπιτιού έκ- 
προσωπεΐ τΙς γυναίκες, τά παιδιά καί τούς ύπηρέτες τοδ 
νοικοκυριού. Μέ τόν ίδιο τρόπο οί γυναίκες είναι Αόρατες 
γιά τήν άστική έξύψωση τής «άτομικής Ιδιοκτησίας» ή τοΰ 
«μικροκτηματία»· δ πραγματικός «μικροκτηματίας» δμως 
στηρίζεται στή συλλογική έργασία τοϋ νοικοκυριού. Ή  !μ- 
φάνιση τής προσωπικής ζωής Ιδωσε στούς άντρες μιάν αί
σθηση αύτοεπιβεβαίωσης καί άτομικής μοναδικότητας. Γιά 
τις γυναΐχες Ιπιφύλαξε τόν νέο κόσμο τών παιδιών, τής συ
ναισθηματικής ευαισθησίας καί συμπόνιας, πού περιλαμβά
νεται στή «σφαίρα» τής γυναίκας: τήν οικογένεια.

Ή  προσωπική ζωή μοιάζει νά έξβλίσσεται σέ κάποιο 
ιδιωτικό ψυχολογικό χώρο Ιξω άπό τήν κοινωνία. Τό γυ
ναικείο κίνημα, μέ τήν κριτι·κή τής Αντρικής κυριαρχίας 
καί τής οίκογένειας, Ιχει καταδείξει τόν έπαναληπτικό καί 
κοινωνικό της χαρακτήρα. Ό  κοινωνικός χώρος τής προ
σωπικής ζωής είναι ή σύγχρονη οίκογένεια δπου οί άντρες 
χαϊ οί γυναίκες μοιράζονται τόσα, άλλά καί δπου είναι τό-
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cro βαθιά ριζωμένος δ ανταγωνισμός τους. Σ’ αύτή τήν κοι
νωνία, ή οικογένεια είναι μιά σημαντική ύλική βάση τοΰ 
υποκειμενισμοΟ κα.ί γενικά τής ψυχολογικής ζωής. "Αν μπο
ρέσουμε νά τή δοΰμε συγχρόνως καί σάν κομμάτι τής «οι
κονομίας», θά κάνουμε Ινα βήμα πρός τήν κατανόηση τής 
σχέσης άνάμεσα στήν έσωτερική συναισθηματική μας ζωή 
καί τήν καπιταλιστική άνάπτυξη.

3
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3
Καπιταλισμός και οικογένεια

Στή σύγχρονη έποχή, οί έπίσημες συγγενικές σχέσεις 
στην Εδρώπη καί τ'ις ΗΠΑ χαρακτηρίζονται από μια γε
νική τάση διάλυσης. Στή φεουδαρχική κοινωνία ή συγγέ
νεια ήταν μέρος τού συστήματος τής οικογένειας. Ή  Αρχου- 
σα Αριστοκρατία ήταν όργανωμένη σαν σειρά Από <(νοικοκυ
ριά» ή οικογένειες, Ινώ στήν Αγροτική οικονομία τού χω
ριού έπιζοΰσαν προ-φεουδαρχικά κατάλοιπα φυλών. Ή  Α- 
ριστοκρατία τόνιζε τή σημασία τοδ «αίματος» καί τού οικο
γενειακού δέντρου. ’Αντίθετα ή άστική τάξη διακήρυττε δτι 
κάθε γιός μπορεΐ να σχηματίσει δική του οικογένεια. Ή  Α
στική Ιπανάσταση Αντιπροσώπευε τή νίκη « τή ς  ο ι κ ο 
γ έ ν ε ι α ς  έ ν α ν τ ι  ο ν  τ  ο Ο ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ο ί !  
ό ν ό μ α τ ο ς » 19. Μέ τήν Ανάπτυξη τοϋ βιομηχανικού κα
πιταλισμού τόν δέκατο Ινατο καί εικοστό αιώνα ή άνδρο- 
κρατούμενη άστική οικογένεια Αρχισε νά διασπάται' ή οι
κογένεια κατάντησε νά είναι τά συγκεκριμένα μέλη της, 
μαζί μέ τις γυναίκες καί τά παιδιά. Μαζί μέ κάθε φάση 
διάλυσης έρχόταν καί μιά καινούργια Απόπειρα σύνθεσης: 
για τούς Αστούς ύπήρχε ή «πατριαρχική» ή «πυρηνική» οι
κογένεια, γιΑ τό προλεταριάτο ή «προσωπική ζωή».

Σ’ αυτό τό κεφάλαιο περιγράφω τή Θέση πού κατείχε 
ή οικογένεια στήν άστική κοσμοθεωρία. Κάθε καινούργια 
Αρχουσα τάξη ένσωμάτωσε καί μεταμόρφωσε τήν Ιδεολογία 
τής προκατόχου της. Ή  έμφάνιση τού καπιταλισμού μετέ
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τρεψε δλόκληρες οικογένειες σέ μονάδες παραγωγής έμπο- 
ρευμάτων. Σ’ αύτή τή διαδικασία, ή άστική τάξη, μέσα ά
πό τήν Ιδεολογία τοδ Ατομικισμού, πού βασιζόταν στήν Α
τομική Ιδιοκτησία, ΑνοΟθεώρηαε φεουδαρχικές καί προφεου- 
οαρχικές έννοιες, δπως ή άντρική κυριαρχία, ή ©Ικογενεια- 
κή Αφοσίωση καί ό έρωτας. Ή  παραπέρα δμως άνάπτυξη 
τού καπιταλισμού κατάστρεψε τή βάση αύτής τής ιδεολο
γίας μετατρέποντας τήν άτομική ιδιοκτησία σέ κεφάλαιο· καί 
μισθωτή έργασία. Πολλά σοσιαλιστικά, φεμινιστικά, καί άλ
λα συστήματα άναζήτησαν μιά καινούργια βάση γιά τήν οι
κογένεια καί τήν προσωπική ζωή. Αύτή ή Αναζήτηση ήταν 
φορτωμένη μέ τήν άστική Ιδεολογική κληρονομιά καί πολ
λές φορές υποσχόταν νά πραγματοποιήσει τό Αστικό Ιδανι
κό. Γιαυτούς τούς λόγους συγκεντρώνω τήν προσοχή μου σ’ 
αύτή τήν κληρονομιά.

Σημείωση γιά τήν άρισιοκρατία

'Η Αριστοκρατία Αντιμετώπιζε και χειριζόταν τίς οικο
γενειακές σχέσεις σάν οικονομικές συναλλαγές. Σύμφωνα 
μέ τόν Κρίστοφερ Χίλ, στήν ’Αγγλία τού δέκατου Εβδομου 
αίώνα «δ νόμος τοδ γάμου . . .  (ήταν) σχεδόν οί βάσεις τού 
νόμου γιά τήν ιδιοκτησία» 20. Ό  γάμος κανονιζόταν σύμ
φωνα μέ τά συμφέροντα τής οικογένειας καί δχι τού άτό
μου. Ή  άγάπη καί ή σεξουαλική ζωή βρισκόταν Ιξω άπό 
τό γάμο καί κυρίως γιά. τούς Αντρες. Τά συνοικέσια έφεραν 
Αναγκαστικά καί τά διπλά κριτήρια, τΙς έρωμένες, καί τά 
νόθα παιδιά. "Ενα Από τά μεγάλα θέματα τής τότε άστικής 
τάξης (πού φαίνεται πολύ καθαρά στή λογοτεχνία) ήταν ή 
έπίθεση στίς κυνικές προσωπικές σχέσεις τών «πλούσιων καί 
Ισχυρών» καί ή ύπεράσπιση τής οικογένειας σάν χ ώ ρ ο υ  
καί τής οικονομικής καί τής προσωπικής ζωής.

Τά Αριστοκρατικά Ιδανικά τοΰ Ιρωτα -καί τής Ατομι
κότητας Αναπτύχθηκαν σέ σαφή Αντίθεση μέ τήν οίκογένεια. 
Στήν έκλεπτυσμένη κοινωνία τής Αύλής, πέρα Από τό χώ
ρο τής παραγωγής Αγαθών, ή Αριστοκρατία Ανέπτυξε μιά 
ιδεολογία έξάολώμένου, Αλλά μή χριστιανικού έρωτα, πού
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έμφανιζόταν μόνο σάν μοιχεία, άλλά πού θεωρητικά δέν 
«όλοκληρωνόταν» ποτέ. 01 άντρες, Απελευθερωμένοι άπδ 
τήν Αναγκαιότητα, τής Ιργασίας, Ασχολούνταν μέ τίς προ
σωπικές τους σχέσεις καί μέ τδ ιδανικό τής άτομικής βελ
τίωσης2*.

Οί γυναίκες τής Αριστοκρατίας έξυψώθηκαν σέ έξαΟ- 
λωμένα δντα, δπως Ιγινε καί Αργότερα, τδν δέκατο Ινατο 
αιώνα,, δταν τδ Αστικό νοικοκυριό Ιχασε τΙς παραγωγικές 
του λειτουργίες. ’Απ’ αύτή τήν Αποψη, μέ τήν έμφαση πού 
Ιδινε στα συναισθήματα, τή σεξουαλικότητα καί τή σωμα
τική Ανεση, στήν έλεύθερη έκλογή τοΰ μοναδικού σύντρο- 
ψου, ή Αριστοκρατική Αγάπη ήταν πρόδρομος τών ιδανικών 
τής αγάπης καί τής Ατομικότητας πού ή άστική τάξη Ιδω- 
σε στήν οικογένεια. Αυτά τά .Ιδανικά γενικεύτηκαν καί Αλ
λαξαν στήν πορεία τής καπιταλιστικής Ανάπτυξης.

Οί πρώτες άοιικες οικογένειες στην ’Αγγλία

Ή  κυρίαρχη μορφή οικογενειακής ζωής στήν ’Αγγλία 
πριν Απδ τήν άνθιση τής βιομηχανίας τδν δέκατο δγδοο καί 
δέκατο Ινατο αιώνα ήταν ή μορφή μιας οικονομικά Ανε
ξάρτητης .μονάδας, πού παρήγε έμπορεύματα. Αύτό πού 
συχνά Αναφέρεται σάν «πατριαρχική» οικογένεια, σήμερα 
Ιπιζεΐ μόνο στή μικροαστική τάξη. Είχε τίς ρίζες της Ανά
μεσα στήν κατάρρευση τής φεουδαρχίας τδν δέκατο τέταρ
το αΙώνα καί τήν έμφάνιση τοΰ καπιταλισμού τδν δέκατο 
εκτο. Σ’ αύτή τήν περίοδο ή Αγροτική οικογένεια ξέφυγε 
άπδ τά φεουδαρχικά δεσμά γιά νά γίνει μισθωτής ή (πολύ 
πιό σπάνια) γαιοκτήμονας. Στή φεουδαρχική κοινωνία τδ 
κάθε νοικοκυριό ήταν7 έξαρτημένο μέρος μιάς μεγάλης έπι- 
χείρησης, συνήθως τοΰ τσιφλικιού. Ένώ οί Αγροτικές οίκο- 
γένειες δούλευαν συνήθως σάν μιά μονάδα, δέν είχαν Ανε
ξάρτητη οικονομική πρωτοβουλία. Τά κτήματά τους είχαν 
τή μορφή στενών λουρίδων πού ήταν διάσπαρτη μαζί μέ 
τών άλλων Αγροτών σέ «Ανοιχτά καί ξέφραχτα χωράφια 22. 
Οί άγρότες μοιράζονταν τά ίδια χωράφια γιά τή βοσκή καί 
δ Θερισμός γινόταν συλλογικά. Μέ τήν παρακμή τής φεου



δαρχίας καί τή βιομηχανοποίηση τής γεωργίας, μερι-κοί Α
γρότες άναγκάστηκαν νά έγκαταλειψουν τή γή Ινώ τά -κτή
ματα άλλων κατοχυρώθηκαν σάν Ανεξάρτητα Αγροκτήματα 
παραγωγής εμπορευμάτων. Σιγά - σιγά ή οικογένεια Αντι
κατέστησε το τσιφλίκι σάν κατώτερη κοινωνική μονάδα 
πού δ Αρχηγός της ήταν «Ινεργός πολίτης», Ικανός νά ά- 
γοράζει καί νά πουλάει στήν άγορά 23.

Τήν πρώτη άστική περίοδο Αναπτύχθηκε μιά καινούρ
για μορφή οικογένειας μέ βάση τήν παραγωγή έμπορευμά- 
των σέ μικρή κλίμακα. Τό νοικοκυριό μιας οΙκογένειας πού 
είχε ιδιοκτησία στήν ’Αγγλία τοΰ 17ου αΙώνα ήταν μιά πε
ρίπλοκη οικονομική έπιχείρηση πού περιλάμβανε δχι μόνο 
παιδιά καί συγγενείς, Αλλά καί ύπηρέτες, μα&ητευόμενους 
καί Ιργάτες Από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις. Στήν κε- 
,φαλή της οικογένειας ήταν δ π ά τ ε ρ - φ α μ ί λ ι α ς ,  πού 
δούλευε μαζί μέ τή γυναίκα του, τά παιδιά του, τούς ύπαλ- 
λήλους καί έπιστάτες. ΤΗταν δλοκληρωτι·κα ύπεύθυνος γιά 
τήν οίκονομική -καί πνευματική εύημερία τής οίκογένειάς 
του, καί δ Γδιος Αντιπροσώπευε τήν Υποτιθέμενη ένότητα καί 
ανεξαρτησία τής οικογένειας. Οί οικιακές σχέσεις στό νοι
κοκυριό ήταν σαφώς 2 να κομμάτι τών σχέσεων παραγωγής 
στήν Αρχή τοΰ καπιταλισμού 24.

'Η άστική τάξη, πού έμφανίστηκε στήν ’Αγγλία τόν 
16ο καί 17ο αιώνα, καταγόταν άπό πολλά στρώματα, τούς 
εύγενεΐς γαιοκτήμονες καί τούς Ιμπορους καπιταλιστές τών 
μεσαιωνικών πόλεων. ’Αλλά τά πιό έπα ναστατικά της κομ
μάτια προέρχονταν άπό τήν τάξη τών μικρών παραγωγών 
πού δούλευαν μέ δι·κή τους ιδιοκτησία. Γιά αιώνες δλόκλη- 
ρους ή άστική τάξη ταυτίστηκε μ’ αύτό τό είδος παραγον- 
γής καί Ικανέ διάκριση Ανάμεσα στούς «έργατικούς άνθρώ- 
πους» καί τούς άργόσχολους άριστοκράτες ή τούς Ανίκανους 
φτωχούς. Παρόλο πού ή οικογενειακή ζωή είχε τεράστιες 
διαφορές στα διάφορα στρώματα καί τάξεις, οί πρώτες ά- 
στιν.ές οικογένειες —  σάν αυτόνομες παραγωγικές μονάδες
—  δημιούργησαν τις προϋποθέσεις γιά μιά νέα Ιδεολογία 
τής οικογένειας, πού συνδεόταν μέ τις καινούργιες Αντιλή
ψεις τής Ατομικής Ιδιοκτησίας καί τοΰ Ατομικισμού. Ένα
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μεγάλο μέρος αύτής τής Ιδεολογίας έκφράστηκε μέσα άπό 
τή θρησκεία, ιδιαίτερα τόν πουριτανισμό, πού ήταν Αδιά
σπαστο κομμάτι τής άρχικής Αστικής κοσμοθεωρίας. "Ολες 
μαζί οί άλλαγές πού πέτυχε ή άστική τάξη στήν ’Αγγλία 
τοδ δέκατου ίβδομου αίώνα, καθόρισαν τή νέα μορφή τής 
οικογένειας καί μιά ήθική τής οικογενειακής ζωής, πού ?- 
παίξε βασικό ρόλο στό άστικό σύστημα διακυβέρνησης.

Ή  άστική τάξη Ιδωσε καινούργιο κύρος στήν έργασία 
καί τήν οικονομική δραστηριότητα. Ό  Τζών Αύκ, κατά τό 
τέλος τοΰ αίώνα, Ικφρασε τήν άστική περιφρόνηση γιά «ά- 
πόκοσμη» μεσαιωνική αντίληψη:

«Δέν γεννιόμαστε στά ούράνια, άλλά σ’ αύτόν τόν 
κόαιμο, δπου ή ύπαρξή μας πρέπει νά διατηρηθεί μέ 
κρέας, πιοτά κα! ροδχα καί άλλα στοιχειώδη, πού δέν 
γεννιούνται μ«ζί μ·*»» άλλά πού πρέπει νά Αποκτήσου
με καί νά διατηρήσουμε μέ προνοητικότητα, φροντίδα 
καί έργασία, "Ετσι λοιπόν δέν μπορούμε νά είμαστε δ
λο εύλάβεια, έγκώμια καί άλλελούΐα καί νά ζοϋμε αΐω- 
νΐως μέ τό έπουράνιο βραμιχ» 2δ.

'Ο Λόκ Ικφρασε τήν άποψη δτι μέσα άπό τήν έργασία, 
τό άτομο Ικφράζει τήν ίδια του τή φύση: «"Ο,τι δήποτε (δ 
άνθρωπος) βγάζει άπό τήν κατάσταση πού ή φύση τό Ε
φτιαξε καί τό άφησε, Ιχοντας προσθέσει τή δική του έργα
σία καί κάτι δικό του, γίνεται περιουσία του»26. Αύτή ή 
καινούργια άξία πού δόθηκε στήν άτομική Ιδιοκτησία καί 
τήν παραγωγική έργασία, Ιδωσε καί μεγαλύτερο κϋρος 
στήν οίκογένεια.

Ή  άποδοχή άπό τήν άστική τάξη τής οίκονομικής 
ζωής Ιδωσε ώθηση καί σέ μιά νέα παραδοχή τής σεξουαλι
κότητας, τοϋ φαγητού καί άλλων μή - οίκονομικδν ύλικών 
λειτουργιών τής οικογένειας. Στή μεσαιωσική κοινωνία ή 
οίκογένεια ήταν άντικείμενο περιφρόνησης σάν χώρος πα
ραγωγής, άλλά καί σεξουαλικότητας. Ή  Καθολική Εκκλη
σία, άντι - σεξουαλική καί βάρβαρα άντιγυναικεία, παραδέ
χτηκε τήν οίκογένεια πολύ διστακτικά, σάν έναλλακτική 
λύση στήν Αίώνια Τιμωρία, άλλά τήν Απαγόρεψε γιά τόν 
κλήρο. Τό δικαίωμα τοΟ κλήρου νά παντρεύεται ήταν άπδ



τά πιό βασικά αιτήματα στήν Μεταρρύθμιση. Στήν ’Αγ
γλία τοδ δέκατου έβδομου αίώνα, δ Πουριτανισμός, μέ τήν 
παραδοχή μιας ζωής υλικής άναγκαιότητας, δέχτηκε τό 
γάμο καί εξύψωσε τήν οικογένεια σάν κομμάτι τής φυσικής 
(δηλ. θεόσταλτης) τάξης τής παραγωγικής καί πνευματικής 

δράσης. Ή  σεξουαλικότητα καί ή συναισθηματική έκφραση 
έπι τράπηκαν, Αρκεί νά γίνονταν μέσα στό γάμο. ΟΕ Πουρι
τανοί καταδίκαζαν μόνο τις «παρά φύσιν» μορφές τής σεξου
αλικότητας, όπως τήν Ακολασία τής άριστοκραΐίας m l τήν 
Ομοφυλοφιλία, πού τήν Ιβλεπαν μέ ιδιαίτερη Απέχθεια27. 
"Ελεγαν δτι ή συναισθηματική καί έρωτική Ικφραση πρέπει 
νά «περιορίζεται» — νά μένει δηλαδή μέσα στά φυσικά πλαί
σια κι δχι νά παρασύρεται σέ ψεύτικες Ακρότητες. Στόν «Χα
μένο Παράιδεισο», πουριτανικό δμνο στό γάμο, δ Μίλτον I- 
γραψε: «Στήν άγάπη νά δίνεσαι άλλά δχι στό πάθος» 28.

’Αντίθετα μέ τήν προ - καπιταλιστική διάσταση τής 
πνευματικής άπό τήν οικονομική ζωή, τό νόημα καί δ σκο
πός τοΰ Ανθρώπου Ιπρεπε πιά νά βρεθούν στόν πεζό κόσμο 
τής παραγωγής καί τής οικογένειας. Σ’ δλη τή διάρκεια 
τής Μεταρρύθμισης, δλο καί μεγαλύτερο ποσοστό θρησκευ
τικής διαδικασίας καί προσευχής μεταφερόταν άπό τήν έκ- 
κλησία στό σπίτι. "Αλλωστε, δ Προτεσταντισμός εύλόγησε 
σάν Ιερή τήν όλική έργασία πού γινόταν στήν οικογένεια. 
Στό μεσαιωνικό ρητό “Πούλησε δ,τι Ιχεις καί δώστα στούς 
φτωχούς», δ Καλβίνος Απάντησε λέγοντας: «Ό θεός δίνει 
μεγαλύτερη Αξία στήν εύλαβική διαχείριση τοδ νοικοκυ
ριού» 29. Ή  οίκο νομική ζωή τής οικογένειας είχε πιά έξαΟ- 
λωθεϊ. Ή  Προτεσταντική άντίληψη γιά τό «λειτούργημα» 
Ιδωσε στούς Ανθρώπους τήν ευκαιρία νά κάνουν εύλαβική 
δουλειά σέ κάποια λαϊκή τέχνη ή έπάγγελμα30.

Πίσω άπ’ αύτές τις Αλλαγές βρισκόταν μιά νέα άντί- 
ληψη γιά τήν Ανθρώπινη φύση: τοδ κτητικοδ άτομικισμοΰ. 
Ή  άστική τάξη καταδίκασε σάν «ψεύτικη» τήν άκαμπτη 
στρώματοποίηση τής μεσαιωνικής κοινωνίας καί θεώρησε 8- 
τι δ Ανταγωνισμός μέ βάση τό οικονομικό συμφέρον ήταν 
τό φυσικό θεμέλιο τής κοινωνίας31. Καθώς Αναπτύσσονταν 
οί σχέσεις τής Αγοράς, ή ταύτιση τοδ Ατόμου μέ μιά καθο-
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ρισμένη κοινωνική θέση υποχώρησε κα.ί τή θέση της πήρε ή 
πίστη στό άτομο (δηλ. στή συγκεκριμένη οικογένεια), πού 
Ανέβαινε ή ξέπεφτε ανάλογα μέ τήν Ατομική προσπάθεια. 
Ή  οικογένεια κατέληξε νά Θεωρείται Ανταγωνιστική οικο
νομική μονάδα ξέχωρη, καί άργότερα Αντίθετη μέ τήν ύ- 
πόλοιπη κοινωνία. Τόν δέκατο έβδομο αίώνα δ Ανταγωνι
σμός καί ή κτητικότητα είχαν περιοριστεί άπό τά προστα
τευτικά ιδανικά τοΰ μερκαντιλισμού, Αλλά κατα τόν δέκατο 
δγδοο αιώνα άρχισαν γενικά να ένθαρρύνονται.

Ή  Αστική Αποδοχή δτι κάποια έγωιστικότητα καί έπι- 
θετικότητα ήταν μέρος τής άνθρώπινης φύσης, γέννησε 
μιάν αναζήτηση για καινούργιες Αρχές κοινωνικής όργά- 
νωσης. ’Ενώ ή οικογένεια ήταν τό οργανο τής άτομικής φι
λοδοξίας, ήταν δργανωμένη ίεραρχικά καί μέ αύστηρή πει
θαρχία. Πίεσε τόν «φυσικό» υλισμό τών μελών της πρός 
μιά κοινωνικά παραδεκτή μορφή. Ή  Αρχική Αστική τάξη 
θεωρούσε τήν οικογένεια βασική μονάδα τής κοινωνικής ορ
γάνωσης —  *μια μικρή εκκλησία, ένα μικρό κράτος»"-— 
καί συγχρόνως τήν κατώτερη βαθμίδα τής κοινωνικής εξου
σίας. Πίστευαν δτι ή κοινωνία Αποτελεϊται δχι άπό άτομα, 
άλλά άπό οικογένειες πού ή καθεμιά τους ήταν ενα συμ
παγές κύτταρο. Κι άν μιλούσαν γιά Ατομικά δικαιώματα 
ήταν έξ αίτιας της παντοδυναμίας τής πατρικής εξουσίας.

Οί καινούργιες κοινωνικές καί θρησκευτικές λειτουρ
γίες τής οικογένειας γέννησαν μιά βαθύτερη συνείδηση σχε
τικά μέ τήν οικιακή ζωή καί ενχν γενικό προβληματισμό 
σχετικά μέ τή μορφή της. Στους Πουριτανούς καί τίς άλλες 
αίοέσεις γέννησαν Ακόμα μιά βαθύτερη α ύ τ ο - συνείδηση, 
μιά επίγνωση της έσωτερικής ψυχολογικής ζωής. Ό  Χρι
στιανισμός ένθάρρυνε” πάντα ενα βαθμό αύτογνωσίας μέ τη 
μορφή τής συνείδησης —  βασική μορφή ύποκειμενικής εμ
πειρίας στήν Εύρώπη καί τήν ’Αμερική μέχρι τόν δέκατο 
Ινατο αίώνα. ’Αλλά οί Πουριτανοί καί άλλοι Προτεστάν- 
τες εβλεπαν τήν κοινωνική συμπεριφορά σάν σημάδι έσω- 
τερικοϋ χαρίσματος καί ελεγαν δτι καμμιά έκκλησιαστική 
τελετή ή άλλη έξωτερική πράξη δέν μπορεΐ νά καθορίσει 
στά σίγουρα τή «σωτηρία» ένός άτόμου. Ένα δείγμα τής
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διεύρυνσης τής αύτο - συνείδησης ήταν ή πληθώρα ήμερολο
γιών τόν δέκατο έβδομο αΙώνα. Γενικότερα, τδν tSto αιώνα 
άνακαλύφτηκε δ καθρέφτης, διαδόθηκε ή αυτοβιογραφία, 
•κατασκευάστηκαν -καρέκλες άντί γιά πάγκους, διαδόθηκαν 
οί ιδιωτικές κατοικίες καί πλήθυναν οί αυτοπροσωπογρα
φίες. ’Εκείνη τήν περίοδο ή ειλικρίνεια Ιγινε κυρίαρχο· κοι
νωνικό Ιδεώδες 32.

'Ολες αύτές οι Ιξελίξεις σχημάτισαν Ινα νέο Ιδεώδες 
οΙκογενειακής ζωής. Ό  γάμος άρχισε νά θεωρείται σάν 
σχέση βασισμένη στήν κοινή άγάπη καί έργασία' ή σύζυ
γος Ιγινε σύντροφος ή «συνεργάτης». Οί πρώτες άστικές οι
κογένειες γέννησαν καί καινούργιες προσδοκίες σέ σχέση 
μέ τήν κοινή μοίρα τοΰ ζεύγους —  δχι μόνο άγάπη, άλλα 
καί άμοιβαία τρυφερότητα καί σεβασμό, έμπιστοσύνη, πί
στη καί προγαμιαία άγνότητα. "Οπως καί στήν μεσαιωνι
κή κοινωνία, τά παιδιά ένσωματώνονται γρήγορα στόν κό
σμο τών μεγάλων, άλλά θεωρούνταν δτι δταν μεγάλωναν θά 
παντρεύονταν σύμφωνα μέ τις έπιθυμίες τους, παίρνοντας δ- 
μως λοΧ τή γνώμη τών γονιών τους. Μαζί μέ τήν άξία πού 
δόθηκε στήν παραγωγική έργασία γιά τήν α&ξηση τής οι
κογενειακής περιουσίας καθώς καί στό «ήμέρωμα» τών αι
σθημάτων, Ιξιδανικεύτηκαν καί ή ώριμότητα καί τά γηρα
τειά. Τό σύμβολο τοΰ σοφοδ καί λογικού παποΟ πήρε τή θέ
ση γιά ενα διάστημα, τής παραδοσιακής εικόνας τοΰ ξεμω
ραμένου γέρου 33.

Τό άστικό οικογενειακό ιδεώδες συγκάλυψε δύο άντι- 
φάσεις πού έμφανίστηκαν στήν πορεία τής καπιταλιστικής 
άνάπτυξης: Τήν καταπίεση τών γυναικών καί τήν καθυπό- 
ταξη τής οικογένειας στίς ταξικές σχέσεις. Ή  έμφάνιση τής 
αστικής τάξης Ιφερε συγχρόνως μιά πρόοδο καί μιά όπισθο- 
δρόμηστι στή θέση τών γυναικών. Στήν οίκονομική ζωή' τής 
μεσαιωνικής ’Αγγλίας οΐ γυναίκες βρέθηκαν πολύ κοντύτερα 
στήν ισότητα μέ τούς άντρες άπ’ δτι άργότερα στόν καπιτα
λισμό. Γιά παράδειγμα, οί γυναίκες συμμετείχαν ισότιμα σέ 
πολλές συντεχνίες τόν δέκατο-τέταρτο α,ίώνα34. Μέ τήν ά
νοδο τοΰ καπιταλισμοί» άποκλείστηκαν, καί γενικά μειώθη
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καν οί οικονομικές δυνατότητες γιά γυναίκες πού δέν ήταν 
σέ οικογένειες, δπως γεροντοκόρες ή χήρες. ’Από τήν άλλη 
μεριά οί γυναίκες άπόχτησαν πολύ μεγαλύτερο κύρος μέσα 
στήν οικογένεια. Γιά τούς Πουριτανούς ή γυναικεία σπιτική 
δουλειά ήταν «Αποστολή», λειτούργημα άνάλογο μέ τίς τέ
χνες καί τά έπαγγέλματα τών συζύγων τους. 'Οπως οί Άν
τρες τους, οί γυναίκες Εκαναν θεάρεστο Ιργο. "Αν καί κατώ
τερο μέλος σέ κοινή έπιχείρηση, ή γυναίκα Αντιμετωπίστη
κε ιμέ σεβασμό. Σύμφωνα μέ τδ «θεάρεστη μορφή οίκιακής 
διαχείρησης», έναν πουριτανικό όδηγό γάμου τού 1598 τοϋ 
Ρόμπερτ Κλήβερ, «έκείνη ήταν σάν κριτής πού Ανέλαβε νά 
τον βοηθήσει νά κυβερνήσει τό νοικοκυριό του. Δέν ϋπρεπε 
νά είναι σκλάβα ή νά τήν διατάζει σάν ύπηρέτρια, Αλλά δ 
σύζυγος τήν δριζε δπως κάνει ή ψυχή γιά τό σώμα» 35 δη
λαδή μέσα Από τήν άμοιβαία τους άρμονία. Ό  ξυλοδαρμός 
τών γυναικών άπαγορεύτηκε. ’Ακόμα ή προτεσταντική πε- 
πάθηση δτι δλοι οί πιστοί ήταν πνευματικά ίσοι, γλύτωσε 
τίς γυναίκες Από τό μεσαιωνικό βάλτο τής άπλής σαρκικής 
υπόστασης. Όπως καί στή μεσαιωνική Αγροτική κοινωνία, 
οί γυναίκες συνδέονταν μέ τόν «φυσικό» χώρο τής έργασίας, 
άλλά Αντίθετα άπό τή μεσαιωνική κοινωνία αύτός δ χώρος 
είχε πιά μεγάλη άξία.

Έ τσι οί γυναίκες εφτασαν νά βλέπουν τόν έαυτό τους 
σχεδόν σάν Ανεξάρτητα άτομα Ινώ συγχρόνως περιορί
ζονταν δλο καί περισσότερο μέσα στήν οίκογένεια. Τό 
θέμα τής γυναικείας ισότητας συζητήθηκε γιά πρώτη φορά 
πολιτικά στήν διάρκεια τής ’Αγγλικής ’Επανάστασης. Σέ 
πολλές σέχτες οί γυναίκες Ιπαιξαν ήγετικό ρόλο σάν κή- 
ρυκες καί όργανώτριες. (Αύτό ισχυε Ιδιαίτερα μέ τίς αιρέ
σεις πού υποτιμούσαν τήν σημασία τής μόρφωσης γιά τήν 
σωτηρία τής ψυχής, μιά καί οί γυναίκες είχαν τόσο λίγη 
μόρφωση36) . Αύτή ή Αναταραχή γιά τά δικαιώματα τών 
γυναικών Ιφτασε σέ τέτοιο έπίπεδο τόν δέκατο Ιβδομο αΐώ- 
να ώστε προκάλεσε ενα Αντι-κινημα άπό κήρυκες καί άλλους 
πού ήθελαν τήν ύποταγή τής γυναίκας μέσα στήν οίκογέ- 
νεια. Ένα Από τά επιχειρήματα, ήταν δτι ή οίκογένεια ήταν
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οικονομική περιουσία τοΰ συζύγου καί οί παντρεμένες δέν 
είχαν καμμια περιουσία άπό μόνες τους37.

"Οσο ή οικογένεια θεωρούνταν «φυσική» καί θεόσταλ
τη βάση τής κοινωνίας, τό θέμα τής γυναικείας Ισότητας 
δέν μπορούσε νά έμφανιστεΐ σέ μεγάλη κλίμακα. Έ  Αστική 
πεποίθηση δτι ή οικογένεια (κι δχι τά άτομα ή οί τάξεις) 
ήταν ή βασική μονάδα τής κοινωνίας, ένίσχυε τήν βαθιά ρι
ζωμένη παράδοση της άντρικής κυριαρχίας. Ή  πεποίθηση 
αύτή διατηρήθηκε δσο ή οικογένεια ήταν ή βασική μονάδα 
κοινωνικής παραγωγής. Τό αίτημα τής γυναικείας ισότη
τας φιμώθηκε μέχρι τό τέλος τοΰ δέκατου δγδοου καί τόν 
δέκατο ένατο αιώνα, δπότε ή Ιμφάνιση τής βιομηχανίας κα
τέστρεψε τελειωτικά τό άστικό Ιδεώδες τής οικογένειας σάν 
Ανεξάρτητης παραγωγικής μονάδας.

Τό ιδεώδες αύτό ύπήρξε πάντα ιδεολογικό καί συγκά
λυπτε τις ταξικές διαφορές Ανάμεσα ατούς ύποτιθέμενα «Α
νεξάρτητους» παραγωγούς της ’Αγγλίας τού δέκατου έβδο
μου αιώνα. Κατά τήν άστική τάξη ή «Ατομική ιδιοκτησία» 
καθιέρωσε τήν οικογένεια σάν Ανεξάρτητη μονάδα, τής έ- 
ξασφάλισε πολιτικές έλευθερίες καί δικαίωσε γιά μιά Ακό- 
μα φορά τήν κυριαρχία τοΰ πατέρα. "Οταν ή άστική τάξη 
τοΰ δέκατου έβδομου αιώνα Ιλεγε «ατομική ιδιοκτησία» εν
νοούσε καί τήν ίδια τήν Ιργατική δύναμη που Αντιπροσώπευε 
Ινα άτομο, καί τή γή ή τά έργαλεΐα πού χρησιμοποιούσε. 
Έτσι καλύφτηκε τό γεγονός δτι κανένας δέν μπορούσε νά 
γίνει «Ανεξάρτητος» παραγωγός μέ σκέτη, εργασία. Οί Α
γρότες χρειάζονταν γή, έργαλεΐα καί ζώα- οί ύφαντουργοί 
χρειάζονταν ύλικά καί άργαλειούς38. "Ετσι, καθώς έξελί- 
χτηκε δ καπιταλισμός, ή «Ατομική Ιδιοκτησία χωρίστηκε 
στά δύο: Απ’ τή μιά ιιεριά στό κεφάλαιο κι Απ’ τήν άλλη 
στήν Ιργατική δύναμη.

Τόν δέκατο Ιβδομο καί δέκατο όγδοο αιώνα αύτός 6 
διαχωρισμός πήρε τήν μορφή τής «οικοτεχνίας» —ή οικογέ
νεια δούλευε σάν μονάδα, Αλλά σέ άμεση έξάρτηση άπό τήν 
τάξη τών καπιταλιστών. 01 υφαντουργοί, γιά παράδειγμα, 
έξαρτιόνταν άπό τούς ύφασιματέμπορους πού τούς προμήθευαν 
τό νήμα, μονοπωλούσαν τις καινούργιες τεχνικές άνακαλύ-
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ψεις δπως τήν πλεχτόμηχανή, Αποτελείωναν τήν παραγωγή 
υφάσματος μέ έργάτες, καί λειτουργούσαν σάν μεσάζοντες ά
νάμεσα στήν οικογένεια τών υφαντουργών καί στά μαγαζιά 
πού πουλούσαν τδ ύφασμά τους. Τδ μόνο πού μπορούσε νά 
κάνει τήν οικογενειακή βιοτεχνία ώς ενα σημείο αυτόνομη, 
ήταν ή ιδιοκτησία γης 39.

Ή  οικοτεχνία διατήρησε τήν «ένότητα», δχι δμως καί 
τήν «αυτονομία» τοΰ αρχικού άστικοΰ Ιδανικοΰ. 'Ο Ε.Π . 
Τδμπσαν περιγράφει κάπως ρομαντικά τήν οικογένεια τών 
υφαντουργών:

Τά μικρά παιδιά τύλιγαν τις μπομπίνες, τά με
γαλύτερα πρόσεχαν ιμή γίνει λάθος. “Επαιρναν τό ύ
φασμα, ή βοηθούσαν στδ πέταγμα τής σαίτας στούς 
διπλόφαρδους Αργαλειούς. Οί έφηβοι δούλευαν σέ κά
ποιο δεύτερο ή τρίτο άργαλειό' ή γυναίκα ύφαινε κά
θε τόσο, άνάμεσα στις οικιακές της ασχολίες. Ή  οι
κογένεια ήταν μαζεμένη, καί, δσο φτωχό κι άν ήταν 
τό φαγητό, τουλάχιστον έτρωγαν δταν ήθελαν. Γύρω 
άπό τούς άργαλειούς Αναπτύχθηκε ενας δλόκληρος 
τρόπος κοινοτικής ζωής. Ή  δουλειά δέν εμπόδιζε τήν 
κουβέντα ή τό τραγούδι 40.

Αύτή ή ένότητα διατηρήθηκε άκόμα καί στις πρώτες 
'μορφές τής έργοστασιακής όργάνωσης. Στις βαμβακοβιομη- 
νίες καί τά βιοτεχνικά έργαστήρια στις άρχές τού δέκατου 
δγδοου αίώνα οί οικογένειες δούλευαν σάν μονάδες. Οί οι
κογενειακές καί φιλικές σχέσεις ήταν μέρος τής μεταβατι
κής όργάνωσης τής παραγωγής στις πρώτες έκεΐνες έπιχει- 
ρήσεις. Γιαυτό τό λόγο στήν άρχή ή έργατική τάξη ύποστή- 
ριζε τήν παιδική έργασία έπειδή διατηρούνταν έτσι οί πα
ραδοσιακοί δεσμοί άνάιμεσα σέ παιδιά ·καί γονείς (ιδιαίτε
ρα μέ τούς πατεράδες πού μετάδιναν καί μιά παραγωγική 
τέχνη) 41.

'Η  παρακμή τής αστικής οικογένειας

Ή  έμφάνιση τών έργοστασίων έδειξε καθαρά τήν έ- 
ξάρτηση τής οικογένειας άπό τις ταξικές σχέσεις τών με
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λών της. Μέχρι τότε ή αστική τάξη είχε βολευτεί μέ τήν οι
κοτεχνία, μιά καί αύτός ήταν δ πιό πρόσφορος καί έπικερ- 
δής τρόπος γιά τήν δργάνωση τής παραγωγής. "Οταν δμως 
οί οικογένειες βρέθηκαν μαζί στδ κοινό έργαστήριο, είχαν 
έπιστάτη δχι πιά τδν πατέρα, άλλά τό άφεντικό. Δ.έ δού
λευαν πιά στόν ρυθμό πού ήθελαν αότοί, άλλά σύμφωνα με 
τή συστηματική πειθαρχία πού άπαιτοΰσε ό συντονισμένος 
καταμερισμός έργασίας. Ό  έργοδότης-βιοτέχνης τοΰ δέκατου 
όγδοου αίώνα είχε μανία νά μάθουν δπωσδήποτε οί Ιργά- 
τες του νά είναι «"μεθοδικοί”, νά άκολουθοδν πιστά τίς δδη- 
γίες, νά είναι συνεπείς μέ τά συμβόλαια, καί νά καταλάβουν 
δτι είναι άμαρτία νά κλέβουν ύλικά». Έδώ ό Μεθοδισμός I- 
γινε ή κυρίαρχη θρησκεία καί γιά τήν άστική καί γιά τήν 
έργατική τάξη. ’Αντίθετα μέ τδν Πουριτανισμό πού διακή
ρυσσε τήν ένότητα τής οικονομικής καί πνευματικής ζωής, 
οί Μεθοδιστές πίστευαν στόν αυστηρό διαχωρισμό άνάμεσα 
στήν καταπίεση, τήν πειθαρχία καί τήν κοινωνική ύποταγή 
τής καθημερινής ζωής άπ’ τήν μιά, καί άπ’ τήν άλλη τούς 
καθιερα»μένους παροξυσμούς συναισθηματισμοί} τΙς κυρια- 
κές42.

Μέ τήν έμφάνιση τών μηχανών αύτή ή διαδικασία κο- 
ρυφώθηκε, καί χρειάστηκε οί άνθρωποι νά ''ταυτιστούν μέ 
τή μονότονη κανονικότητα τοΰ περίπλοκου αύτόματου»43. 
Ό  βιομηχανικός καπιταλισμός άπαιτοΰσε μιά δρθολογική, 
συγχρονισμένη καί συντονισμένη διαδικασία έργασίας πού νά 
μή σκοντάφτει σέ κοινωνικά αισθήματα, οικογενειακές ύ- 
ποχρεώσεις, προσωπικές σχέσεις ή συναίσθημα. Αύτές οί άλ- 
λαγές στήν δργάνωση τής παραγωγής όδήγησαν στή δια
μόρφωση μιας καινούργιας Ιδεολογίας γιά τήν οίκογένεια. 
Προηγουμένως ή άστική τάξη είχε παρουσιάσει τήν οίκο- 
γένεια σάν τό προοδευτικό έπίκεντρο τής Ατομικότητας. Κα
θώς δμως ή βιομηχανική παραγωγή κατάστρεψε τή βάση τών 
πρώτων άστικών οικογενειών, ή οικογένεια είτε καταδικά
στηκε σάν Αναχρονιστικός θεσμός είτε ρομαντικοποιήθηκε 
άπό νοσταλγία. Καί στίς Βυό περιπτώσεις θεωρούνταν άντί- 
θετη μέ τήν «κοινωνία» τό σύστημα κοινωνικής παραγωγής 
καί διοίκησης.

46



Ό  Ζάν Ζά,κ Ρουσσώ, ένας άπό τούς πρώτους ύποστη- 
ρικτές αυτής τής άντίθεσης, ταύτιζε τήν οικογένεια μέ τήν 
«φύση». "Οπως καί οί πρώτες άστικές οικογένειες, ό Ρουσσώ 
έξιδανίκευσε τήν οικογένεια πού βασιζόταν στήν άτομική Ι
διοκτησία. ’Αντίθετα δμως άπ’ αύτούς, έβλεπε μεγάλη διαφο
ρά άνάμεσα στήν «αυθόρμητη», άκόμα και «πρωτογενή» άνά- 
πτυξη τοΰ καταμερισμού έργασίας μέσα στήν οίκογένεια καί 
στήν «κοινωνία» 44. 'Η «κοινωνία», πίστευε, δημιουργεί τήν 
άνισότητα, Ινώ ή «φύση» έμπεριέχει τήν ισότητα: ®Οδτε δ 
Αφέντης οδτε δ σκλάβος άνήκουν σέ οικογένεια, άλλά σέ τά
ξη» 45. Ή  «κοινωνία» περιορίζει τήν άνθρώπινη νόηση στά 
στενά πλαίσια τής λογικής, πού ό Ρουσσώ όνομάζει «φιλο
σοφία», ένώ μέσα στήν οικογένεια άφθονεΐ ή συναισθημα
τική ζωή, ιδιαίτερα ή ευσπλαχνία. «Ή φιλοσοφία Απομονώ
νει τόν άνθρωπο' μέσψ τής φιλοσοφίας ό άνθρωπος, βλέπον
τας κάποιον νά ύποφέρει, Θά πει άπό μέσα του: Πέθανε- ε
γώ είμαι Ασφαλής». Στήν οικογένεια έπικρατεϊ άκόμα ή 
«φυσική» αίσθηση τής άνθρώπινης άλληλεγγύης, ένώ τήν 
κοινωνία ό ύπολογιστικός έγωισμός τής άστικής τάξης τήν 
Ιχει καταστρέφει. 01 πρώτες άστικές οικογένειες ήταν §νας 
μικρόκοσμος κοινωνικής έξουσϊας. Κατά τόν Ρουσσώ ή οϊ- 
κογένεια διατηρείται «έθελοντικά» 46 ή μέ τούς «φυσικούς» 
δεσμούς τής άντρικής κυριαρχίας47. Μ’ αύτή τήν Ιννοια 
είναι πρόδρομος τής σύγχρονης άντίληψης δτι ή οικογένεια 
Ιχει έσωτερική έλευθερία καί καθορίζεται άπό τΙς συναι
σθηματικές άνάγκες τών μελών της. ’Αντίθετα μέ τήν συ
ναισθηματική ζωή τής οικογένειας, ή κοινωνία ήταν Ινας 
όρθολογικά προγραμματισμένος μηχανισμός. Μιά άπ’ τΙς πιο 
ευτυχισμένες στιγμές τοδ Ρουσσώ ήταν δταν πέταξε τό ρο
λόι του φεύγοντας άπό τό Παρίσι48. Ή  οικογένεια, ρυθμι
σμένη στους «φυσικούς» ρυθμούς τοΰί φαγητοδ, τοδ ύπνου καί 
τής φροντίδας τών παιδιών, δέν μπορεΐ ποτέ νά συγχρονι
στεί έντελώς μέ τό μηχανοποιημένο ρυθμό τοδ βιομηχανικοδ 
καπιταλισμού 4β.

Ή  έξαρση τοΰ Ρουσσώ μέ τά οικιακά ήταν μιά δψιμη 
Ικφραση τοδ κοινωνικού ίσονομισμού πού είχε τΙς ρίζες του 
στό άστικό Ιδανικό τής άτομικής Ιδιοκτησίας. ’Ήταν δμως
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καί πρόδρομος τής ρομαντικής καί ούτοπιχής σοσιαλιστικής 
κριτικής τοΰ καπιταλισμού. Ή  «οικογένεια» τοΰ Ρουσσώ εί
ναι ένα μικροαστικό νοικοκυριό, κομμάτι μιάς κοινωνίας 
«αυτόνομων παραγωγών». ’Αλλά ή άστική οικογένεια Ιχα- 
νε πιά τόν παραγωγικό της ρόλο. Οί υπηρέτες έκτελούσαν 
πια άκόμα καί τις πιό βασικές οικιακές λειτουργίες δπως 
τό μεγάλωμα τών παιδιών. Καί δσο ή παραγωγή κοινωνικο
ποιούνταν δλο καί περισσότερο, ή άστική τάξη έχασε τις 
αυταπάτες της περί άτομικής αύτονομίας μέσα στό χώρο 
τής παραγωγής έμπορευμάτων. Κατά τόν δέκατο ένατο αιώ
να ή άστική τάξη είχε διαμορφώσει ενα πολύ διαφορετικό 
ιδεώδες γιά τήν οικογένεια:τού καταφύγιου πού ήταν προ- 
στατευμένο άπό τή βιομηχανική κοινωνία. Παρόλο πού αύ
τό τό ιδεώδες βασίστηκε στήν ά σ τ ι κ ή  οικογένεια, μπόρεσε 
νά διεισδύσει καί στή μικροαστική καί προλεταριακή οικο
γενειακή ζωή καί νά διαμορφώσει τά κιν^οατα γιά τόν με
τασχηματισμό τής οικογένειας πού Ιμφανίστηκαν τόν δέκα
το Ινατο αιώνα.

Στίς άρχές τοΰ δέκατου ένατου αιώνα ή άστική τάξη 
θεωρούσε τόν έαυτό της άποξενωμένο καί άπό τήν «κοινωνία» 
(αύτό τό τέρας πού ή ίδια είχε δημιουργήσει), καί άπό τή 

«φύση» — τόν κόσμο πού είχε άφήσει πίσω της. Ή  «κοινω
νία» έπαιρνε τή μορφή μιας τεράστιας οικονομικής μηχανής, 
πράγμα πού άντανακλούσε τήν κτηνώδη, φαινομενικά άκα
ταμάχητη κυριαρχία τού βιομηχανικού καπιταλισμού.

Ή  Ιννοια τού συμφέροντος παραιμέρισε τήν Ιννοια τής 
συνείδησης καί τό χρήιμα κυριάρχησε πάνω σέ δλες τΙς κοι
νωνικές σχέσεις. "Οπως Ιλεγε δ Τζέρεμυ Μπένταμ,: «Ή προ
ετοιμασία τής Αντιπάθειας στήν ψυχή τοΰ άνΟρώπου γιά τούς 
άλλους άνθρώπους είναι σέ κάβε περίπτωση δυστυχώς άφθο
νη καί Ινεργή». Καί νά δ λόγος:

«Ή άτέλειωτη σειρά τών έπιθυμιών τ»0 άνθρώ- 
που καί δ περιορισμένος άριβμός τών άντικειμένων... 
Τά άν&ρώπινα δντα είναι τά πιό Ισχυρά μέσα παρατ 
γωγής, γιαυτό καί δ καθένας έπιθυμεϊ νά χρησιμοποι
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ήσει τίς ύπηρεσίες τών συνανθρώπων του γιΑ νά αύ- 
ξήσει τις Ανέσεις του».

Κατά τή γνώμη τοΟ Μπένταμ ήταν μάταιο νά «διεισ
δύει κανείς στά Απύθμενα βάθη τών κινήτρων μας» έφ’ δσον 
τό μόνο Απαραίτητο ήταν νά ξέρει τΐ θέλει. Έ τσι, δ Ανθρω
πος «άποτρέπεται λόγω συμφέροντος άπό τήν διερεύνηση τών 
πηγών άπ* δπου καθορίζεται ή συμπεριφορά του. Κανονικά, 
δέν ίχει τίποτα νά κερδίσει άπό μιά τέτοια γνώση — δέν βρί
σκει μέσα της καμμιά πηγή χαράς». Σ’ αύτό τό είδος τοΟ 
οικονομικοί} ντετερμινισμού οΐ Αντρες καί οί γυναίκες θά 
γνωρίζονταν μόνο «Ιξωτερικά», καί μέσα άπό μιά ζωή βπου 
θά κέρδιζαν καί θά ξόδευαν συνέχεια, θά μποροδσαν νά ά- 
ποφύγουν αύτό πού δ Μπένταμ δνόμασε «όδυνηρή διερεύ- 
νηση» τής ένδοσκόπησης ®°.

Έ ξ  αίτιας τής Ανάγκης νά Ανακυκλωθεί δλος 6 πλού
τος μέσα στή διαδικασία τής συσσώρευσης τοδ κεφάλαιου, 
ή άστική τάξη τοΰ δέκατου 5νατου αίώνα διέδωσε τήν 5ν- 
νο'.α τής αδταπάρνησης 51. «Τό Κεφάλαιο», Ιγραψε 6 οίκο- 
νομολόγος Ν. Γ. Σήνιορ, είναι «Εγκράτεια». Σύμφωνα μέ τήν 
Αποψη το3 Τζών Στιούαρτ Μίλλ, «τό κάθε τι πού παράγε- 
ται φθείρεται, καί τά περισσότερα πολύ γρήγορα... τό κε
φάλαιο παραμένει στό χρόνο 8χι μέ τή διαφύλαξη, άλλά μέ 
τή συνεχή Αναπαραγωγή». «Εξοικονομούμε μέ τήν ύγεία μας 
τήν ικανότητά μας γιά Απόλαυση, τίς δυνάμεις μας», Ιγρα- 
©ε ό Σίγκμουντ Φρόυντ στά 1883, «κάνουμε οικονομίες γιά 
κάτι πού καί μεΐς οί ίδιοι δέν τό ξέρουμε» ε2. Τώρα ή φύση 
εμφανιζόταν σκληρή καί ξένη. Ή  θεωρία τοδ Μάλθους γιά 
τόν πληθυσμό συνόψισε τήν Αποψη τοΟ δέκατου ϊνατού αί
ώνα δτι ή φύση, κάνοντας κάποιο κακόγουστο άστεΐο, είχ* 
δώσει στους Ανθρώπους τό σεξουαλικό Ινστικτο πού βούς Ι
κανέ νά γεννοδν παιδιά, Αλλά συγχρόνως τούς στεροΟσε τά 
μέσα διαβίωσης. Μέσα σ’ αύτή τήν Ατμόσφαιρα Ελλειψης, 
φιλυποψίας,.κάί μιας βαθιάς πεποίθησης γιά τήν ματαιότη
τα τοΟ κόσμου, ή Βικτωριανή άστική τάξη Ιξιδανίκευσε τήν 
καινούργια προστατευμένη οίκογένεια, Εξω άπό τή φύση καί 
εξω άπό τήν παραγωγή.
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Ή  οικογένεια γιά τή Βικτωριανή Αστική τάξη ήταν 
μ,ιά «καλύβα στημένη σ’ Ινα κόσιμο στραβό» 53. «Αύτή είναι 
ή  αληθινή φύση τοδ σπιτιού» έγραψε δ Τζών Ράσκιν, καί 

είναι δ χώρος τής ηρεμίας' ή προστασία, δχι μόνο 
άπό κάθε τι βλαβερό, άλλά καί κάθε φόβο, άμφιβολία 
καί δίλημμα... ’Άν τά άγχη τής έξωτερικής ζωής 
μποδνε μέσα του... τότε παύει νά είναι σπίτι' είναι 
άπλά ενα κομμάτι τοδ έξωτερικοΰ κόσμου πού τοΰ I- 
βαλες στέγη καί άναψες τζάκι 54.

Τδ σπίτι βρισκόταν σέ αντίθεση μέ τδν τρομερδ Ανώνυ
μο κόσμο τοΰ έμπορίου καί τής βιομηχανίας: «Ινας κόσμος 
ξένος, δχι δικός σου... χωρίς πατέρα, χωρίς παιδί, χωρίς 
άδελφό»5&. Ή  Βικτωριανή οικογένεια ξεχωρίζει άπδ τήν 
πνευματική της υπόσταση: είναι μακρινή, αιθέρια καί μή 
πραγματική — «Ινας ίερδς χώρος, ενας ναδς τής 'Εστίας» 56.

"Οπως καί στδ μεσαίωνα, Ιτσι καί τώρα γιά τήν άστι
κή τάξη, δ χώρος τοΰ πνεύματος ξεχώρισε γιά μιά άκόμα 
φορά άπδ τδ χώρο τής παραγωγής.

’Αντανάκλαση αύτοΰ τοΰ διαχωρισμού ήταν ή θεωρία 
δτι οί άντρες καί οί γυναίκες άνήκουν σέ' διαφορετικούς «χώ
ρους», πού κατέκτησε τήν ιδεολογία τής οικογένειας τήν έ- 
ποχή τοΰ βιομηχανικού καπιταλισμοΰ. "Οσο έξιδανικεύτηκε 
ή οικογένεια, άλλο τόσο Ιγινε καί μέ τδν οικογενειακό ρόλο 
τών γυναικών. Σύμφωνα μέ έναν άπδ τούς «οίκογενειακούς 
σύμβουλους» πού άνθισαν γύρω στά 1830 καί 1840 «ή Ιντο- 
νη αύτή σύγκρουση συμφερόντων που ζοΰν οί άντρες στδν 
Ιξω κόσμο, (τούς άναγκάζει) νά καταπνίγουν τά καλύτε- 
ρά τους αισθήματα» 57. Ο! άντρες, σύμφωνα μέ τδν Ράσκιν, 
«μειονεκτοΰν στήν συμπόνοια» “®. Οί γυναίκες δμως, Αντί
θετα, πού «οί καθημερινές τους Ασχολίες είναι ιερές γιατί 
είναι καί πιδ Ανθρώπινες», τρέφουν μέσα στήν οικογένεια 
τις «άνθρώπινες» άξίες πού ή «σύγχρονη ζωή» καταπνίγει 59. 
Προηγουμένως ή φεουδαρχική Αριστοκρατία είχε Ιξιδανι- 
κεύσει τις γυναίκες γιά τήν λεπτή τους δμορφιά. Τδν δέκα
το δγδοο αίώνα ή άστικήτάξη τόνισε τδ ρόλο τους σάν πρα
κτικές καί έξυπνες νοικοκυρές. Ή  κυρίαρχη πιά εικόνα ή
ταν μι&ς γυναίκας, πού Απελευθερωμένη άπδ τήν σπιτική
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δουλειά μέ τούς άφθονους υπηρέτες, μπορούσε Ιπιτέλους νά 
Αφιερωθεί δλόκληρη στό παιδί τη ς60. «Μιά γυναίκα πού 
γίνεται μητέρα θά ’πρεπε νά άποτραβιέται άπό τόν κόσμο», 
συμβούλευε Ινας οικογενειακός σύμβουλος τό 186961. Τόν 
δέκατο Ινατο αιώνα ή παιδική ήλικία θεωρήθηκε αύτόνο- 
μη όντότητα καί εξυψώθηκε σάν περίοδος της ζωής πού Ε
μενε άνέγγιχτη άπό τή σκληρότητα τής υλικής στέρησης 62.

Σέ μεγάλο βαθμό ή σεξουαλική διάθεση μεταφέρθηκε 
άπό τήν άστική οικογένεια πρός τις πόρνες πού ήταν ση
μαντικό κομμάτι τής εργατικής τάξης. Οί σχέσεις παιδιών 
καί γονιών Ιγιναν πιό Ιντονες καί φορτίστηκαν μέ μεγάλη 
συναισθηματικότατα έξ αιτίας τής σεξουαλικής καταπίεσης 
καί τής σεμνοτυφίας πού χαρακτήριζαν τήν περίοδο τής συσ
σώρευσης τοΰ κεφαλαίου. "Οπως έδειξε καί δ Φρόυντ τότε, 
ή βικτωριανή άστική οικογένεια ήταν Ινα καζάνι δπου Ε
βραζαν ή έργή, ή ζήλεια, δ φόβος καί ή ένοχή — γιά νά μήν 
Αναφέρουμε τή σεξουαλικότητα. ’Αλλά ή έσωτερική, δπο- 
κειμενική της ζωή κρύφτηκε πίσω άπό τήν ζωηρή Αντίθεση 
ανάμεσα στήν προστατευτική ζεστασιά της καί τή 'γενική 
δίψα γιά Ιξουσία» 63 πού επικρατούσε στήν κοινωνία. ’Ακό
μα. καί οί άντρες έβρισκαν τόν «Αληθινό τους έαυτό» στήν 
οικογένεια, «πού ήταν άνέγγιχτη... άπό τόν ταπεινό φθόνο 
καί τήν χτηνώδη τυραννία τής δουλειάς» 64. Αύτό τό δρά
μα τής οικογένειας ένσωματώθηκε καί συστηματοποιήθηκε 
στό χώρο τής ήθικής φιλοσοφίας. Ό  Τζών Στιούαρτ Μίλλ, 
έπικροτοΰσε τήν «τρυφερή της αόταπάρνηση» 65 καί δ Χέ- 
νχελ υποστήριζε δτι ήταν ή «φυσικά ήθική» Αντίθεση στόν 
κτηνώδη Ανταγωνισμό τής κοινωνίας .

Ό  βικτωριανός ιδεαλισμός Αντιπροσώπευε μιά παρα
κμή άπό τήν άρχική άστική αντίληψη γιά τήν οικογένεια. 
"Οπως οί Αστοί μεταμορφώνονταν σέ παρασιτική τάξη μέσα 
στό σύστημα παραγωγής, ετσι καί ή Ιδεολογία τους γιά τήν 
τήν οικογένεια γινόταν Αφηρημένη καί Εδεαλιστική. Μέσα 
σ’ αύτή τήν παρακμή τά καινούργια κοινωνικά κινήματα 
στό τέλος τοΰ δέκατου δγδοου καί τόν δέκατο Ινατο αιώνα 
Αμφισβήτησαν τήν άστική οικογένεια.

Στήν Αρχή τοΰ δέκατου δγδοου αιώνα, μιά σειρά Από
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συγγραφείς καί καλλιτέχνες άρνήθηκαν τό Αστικό Ιδεώδες 
τής οικογένειας στό όνομα τοδ έλεύθερου Ιρωτα. Μέ βάση 
τά επιχειρήματα τοδ Γουίλιαμ Γκόντγουιν, δ Πέρσυ Σέλ- 
λεϋ έγραφε «Ή άγάπη μαραίνεται δταν είναι δέσμια: ή ί
δια της ή ούσία είναι ή έλευθερΐα: δέν μπορεί νά συνυπάρ
ξει μέ τήν ύπακοή καί τή ζήλεια, οδτε τό φόβο». '0  ΣέλλεΟ 
υποστήριζε τήν κατάργηση τοΰ γάμου καί πίστευε δτι τό 
Αποτέλεσμα θά ήταν «μακρόχρονοι» δεσμοί γεμάτοι γενναι
οδωρία καί Αφοσίωση, άφοδ «οί επιλογές καί οί Αλλαγές δέν 
θά όπόκεινται σέ περιορισμούς 67. Βασικά, τδ αίτημα τοδ 
ελεύθερου έρωτα ήταν στενά δεμένο μέ τήν άρνηση τής κοι
νωνικής καταπίεσης τών γυναικών.

Ό  φεμινισμός στήν Αγγλία είχε δύο διαφορετικές πη
γές. Γιά τις άστές Αντιπροσώπευε μιάν έξέγερση ένάντια 
στόν Αναγκαστικό περιορισμό στό σπίτι πού έπέβαλε ή έμ- 
φάνιση της βιομηχανίας. Ή  Απομάκρυνση τής παραγωγής 
έμπορευμάτων άπό τό «τπίτι χώρισε ριζικά τΙς γυναίκες Από 
τούς Αντρες- ή δημιουργία μιας χωριστής «σφαίρας» γιά τΙς 
γυναίκες Ιβαλε καί τΙς βάσεις γιά Ινα χωριστό γυναικείο 
κίνημα. Οί γυναίκες Αντιδροδσαν στήν «Αριστοκρατική» Α
πραξία τοϋ «κουκλόσπιτου» καί άπαιτοδσαν νά μποδν στήν 
έκπαΐδευση, τή δουλειά καί τή δημόσια ζωή. Συγχρόνως 
οί γυναίκες τής έργατικής τάξης έμπαιναν στή μεγάλη βιο
μηχανία. Διαμορφώθηκαν αΐτήματα γιά γυναικεία ψήφο καί 
Αλλες σχετικές μεταρρυθμίσεις μέσα στό προλεταριακό κί
νημα γενικά —  γιά παράδειγμα στήν Εθνική "Ένωση τών 
’Εργαζομένων Τάξεων καί στους Χαρτιστές. Καί οί δύο τά
ξεις γυναικών συχνά συμβιβάζονταν στα αιτήματα τους, ΰ- 
ποστηρίζοντας τίς παραδοσιακές οίκιακές Αξίες τοδ Αστικοδ 
νοικοκυριοΰ.

Ή  βικτωριανή Αντίδραση στή γυναικεία Ισότητα ή
ταν φοβερή καί Ιξαλλη καί άντανακλοδσε τήν Αντίληψη 8- 
τι ή οικογένεια ήταν πιά τό τελευταίο καταφύγιο Από τΙς 
απαιτήσεις τής καπιταλιστικής κοινωνίας. Ή  χειραφέτηση 
τών γυναικών Απειλοδσε νά Αποβιβάσει δλόκληρη τήν κοι- 
νιονία στό κοινό έπίπεδο τής κυνικής χειραγώγησης (δηλ. 
οικονομικό Ανταγωνισμό στήν Αγορά). Μέσα στά πλαίσια
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της ίδιας αύτής άστικής ά,γώληψης οί φεμινίστριες πίστευαν 
δτι ή είσοδος τών γυναικών στήν κοινωνία θά τήν έξανθρώ- 
πιζε. Ό  φεμινισμός τοΰ δέκατου ϊνατου αΙώνα ήταν στενά 
δεμένος μέ κινήματα ήθικής μεταρρύθμισης, δπως γιά τήν 
άποχή άπό τό πιοτό και τήν κατάργηση τής πορνείας. Ή  
συμμετοχή τους σ’ αύτά τά κινήματα Ινίσχυε τήν άποψη δ- 
τι οί γυναίκες ήταν φρουροί τής ήθικής στήν κοινωνία. 
"Ομοια, καί μέ βάση τήν ιδιαίτερη ικανότητά τους νά ό- 
πηρετοΰν, δρισμένα Ιπαγγέλματα, δπως τής δασκάλας καί 
τής νοσοκόμας, περιορίστηκαν στίς γυναίκες καί ύποβιβά- 
στηκαν.

Οί σοσιαλιστές ένωσαν κι αυτοί τή φωνή τους μέ τήν 
επίθεση πού Ικαναν οΕ φεμινίστριες στό βικτωριανό ιδεώ
δες. Ή  έμφάνιση τοΰ βιομηχανικού καπιταλισμού δημιούρ
γησε μιά καινούργια μορφή οικογένειας στήν άστική τάξη, 
άλλά έξαφ&νισε στήν Ιργατική τάξη τήν οικονομική βάση 
τής οικογένειας —  τήν ατομική ιδιοκτησία. "Οπως Iγράφε 
δ "Εγκελς τό 1844, περιγράφοντας τήν έργατική τάξη:

Ή  οίκονενειακή ζωή είναι σχεδόν άδύνατη γιά 
τούς Ιργάτες .στό υπάρχον κοινωνικό σύστημα... Τά μέ
λη τής οικογένειας βλέπονται μόνο τό πρωί καί τό βρά
δυ, γιατί ό σύζυγος λείπει δλη τή μέρα στή δουλειά. 
"Ισως δουλεύουν «αΐ ή γυναίκα του καί τά μεγαλύτερα 
παιδιά, πιθανόν καί σέ διαφορετικά έργοστάσια. Σ’ 
αυτές τις συνθήκες, πώς μπορεΐ νά υπάρξει οικογε
νειακή ζωή ; 68 

Ό  Μάρξ καί δ "Εγκελς άπέρριψαν τήν έξιδανίκευση 
στόν δέκατο Ινατο αίώνα τής άστικής οικογένειας, τήν δ- 
ποία θεωρούσαν σάν άναδρομική διατήρηση τοΰ άτομικοΰ 
πλούτου. ’Αντίθετα άπό τόν Χέγκελ καί τόν Μίλλ, Ιπέμε- 
ναν δτι ή «κοινωνία τών πολιτών» ή ή «πολιτική οικονο
μία» —  δ καπιταλισμός —  είχαν άμεση έπίδραση στήν οι
κογενειακή ζωή. «Σέ ποιές βάσεις στηρίζεται ή σημερινή, 
ή άστική οικογένεια;», γράφανε στό «Κομμουνιστικό Μα
νιφέστο». «Στό κεφάλαιο. Στό άτομικό κέρδος... 'Ο άστός 
θεωρεί τή γυναίκα του Ινα άπλό μέσον παραγωγής», ένώ 
στό προλεταριάτο, «δλοι οΕ οικογενειακοί δεσμοί... διαλύον
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ται». Κατά τδν Μάρξ καί τδν Έγκελς, τά πρώτα άστικά ι
δανικά γιά τήν οικογένεια —  άγάπη, ισότητα καί κοινή 
δουλειά —  δέν μποροδσαν νά πραγματοποιτ/θοδν έφ’ δσον 
ή κοινωνία ήταν όργανωμένη μέ 6άση τήν άτομική Ιδιοκτη
σία. Ή  οικογένεια στόν καπιταλισμέ, φαινομενικά Ιδιωτι
κή, στήν πραγματικότητα μεταμορφωνόταν συνέχεια άπδ 
τις ανάγκες τής δρχουσας τάξης. Ό  κομμουνισμός θά άπε- 
λευθέρωνε τήν οίκογένεια άπδ τήν υποταγή της στδ κεφά
λαιο καί θά «κάνει τίς σχέσεις τών δύο φύλων καθαρά ά- 
τομική υπόθεση πού θά άφορά μόνο τούς δύο άνθρώπους 69. 
Έτσι τδν δέκατο Ινατο αίώνα Εμφανίστηκαν μιά σειρά ά
πδ κινήματα πού άσχολήθηκαν μέ τήν «Ιδιωτική» ή οικο
γενειακή ζωή. Τδ παρακάτω κεφάλαιο περιγράφει τή γέν
νησή τους.



4

Ή  προλεταριοποίηση καί ή έμφάνιση τοϋ 
ύποκειμενισμοΰ

Ή  μεταμόρφίύοη τον αστικού ατομικισμόν

Στή φεουδαρχική κοινωνία οί άντρες και οί γυναίκες 
κατείχαν μιά σταθερή θέση σέ μιά στρωματοποιημένη διαί
ρεση έργασίας —  δφειλαν υποταγή σ’ Ιναν συγκεκριμένο 
αφέντη καί δούλευαν σ’ Ινα κομμάτι γής χωρίς νά είναι έ- 
λεύθεροι νά πουλήσουν τήν έργασία τους ή τήν περιουσία 
τους. Ή  αϊσθηση τής άτομικής ταυτότητας τοβ καθενδς κα
θοριζόταν άπδ ξεκάθαρες καί άμεσες σχέσεις έξουσίας. 'Ο 
καθολικισμός τούς Ιδινε Ιναν κοινό σκοπδ Ιξω άπδ τδν Ιαυ- 
τό τους.

Ή  ατομική ιδιοκτησία έλευθέρωσε τήν άστική τάξη 
άπδ τδν σταθερδ κοινωνικό ρόλο στδ φεουδαρχικδ σύστημα. 
Σ’ δλόκληρη τήν ιστορία, καί στή βάση τής Ατομικής ιδιο
κτησίας ή άστική τάξη όπερασπίστηκε τά άτομικά δικαιώ
ματα —  πρώτα ϊνάντια στά φεουδαρχικά Αποκλειστικά δι
καιώματα, καί πιδ πρόσφατα ένάντια στίς έργατικές ένώσεις 
καί τήν «κρατική παρέμβαση». Ή  άστική τάξη ύποστήριξε 
σταθερά τδ δικαίωμα τών άτόμων νά άποδεικνύονται καί 
νά ξεπέφτουν στήν άγορά μέ βάση τίς δικές τους προσπά
θειες κι 3χι σέ σχέση μέ τήν καταγωγή τους. Ή  άστική 
τάξη γέννησε τήν Swoia τής άπαραίτητης άντίθεσης άνά
μεσα στδ άτομο καί τήν κοινωνία.
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Ό  άστικός Ατομικισμός δμως χρησιμεύει καί σάν βά
ση τοΰ κοινωνικού συστήματος μέσα στήν καπιταλιστική 
κοινωνία. Μέ βάση τήν άτομική Ιδιοκτησία δ άστικός Ατο
μικισμός ταυτίστηκε μέ μιά συγκεκριμένη δραστηριότητα
—  τήν παραγωγή έμπορευμάτων —  καί μιά προκαθορι
σμένη Ισωτερική ζωή —  τή χριστιανική συνείδηση καί τό 
άτομικό συμφέρον. 01 κυριότερες Αστικές κοινωνικές θεω
ρίες, δπως ό φιλελευθερισμός ή δ όρθολογισμός, ΘεωροΟν 8- 
τι ή κοινωνία άποτελεΐται άπό άτομα (δηλ. οικογένειες), τά 
δποΐα δρώντας γιά τό συμφέρον τους, προωθούν τό κοινω
νικό σύστημα αύξάνοντας τόν,άτομικό πλούτο' ένώ τά άτο
μα. Ανταγωνίζονται μεταξύ τους, ή άγορά έγγυ&ται ένα λο
γικό κοινωνικό σύνολο. Τό Γδιο καί τά άστικά ήθικά Ιδεώ
δη συνδυάζουν τήν έμφαση στή συνέπεια πρός τόν έαυτό — 
άμεσα, χωρίς ντροπή —  μέ τήν έπιμονή στήν έκτέλεση τών 
κοινωνικών υποχρεώσεων. Μέ αύτή τήν Ιννοια δ Ιδιοκτή
της περιουσίας καί ή ίεραρχική του οικογένεια (μιά μικρή 
πολιτεία) είναι τό κέντρο μιάς καλά δργανωμένης κοινω
νίας.

Ή  άνάπτυξη τής βιομηχανικής παραγωγής σέ μεγά
λη κλίμακα, κατάστρεψε αύτή ττ>ν ένότητα. Σέ μιά διαδι
κασία πού κράτησε πολλούς αιώνες, άλλά πού κορυφώθηκε 
τόν δέκατο Ινατο αιώνα στήν ’Αγγλία καί τις Η .Π Α ., μιά 
μικρή συγκεντρωποιημένη άρχουσα τάξη μονοπώλησε σχε
δόν τήν παραγωγική περιουσία. Τό έπίκεντρο τής κοινωνι
κής έξουσίας μεταφέρθηκε άπό τήν Ιδισκτήτρια οικογένεια 
σέ άπόμακρα κέντρα έξουσίας. Ό  Βρεττανός ριζοσπάστης 
Τόμας Κόμπετ Ιγραφε στήν άρχή τού δέκατου Ινατου αι
ώνα, δτι ή βιομηχανία είχε συγκεντρώσει «μέ άφύσικο τρό
πο τις παραγωγικές πηγές τής χώρας σέ μεγάλους σω
ρούς» 70. Ή  δουλειά, μέ τήν μορφή τής μισθωτής έργασίας, 
ξέφυγε άπό τό έπίκεντρο τής οικογενειακής ζωής καί Ιγι- 
νε τό μέσο γιά τήν διατήρηση τής οίκογενειακής ζωής. Ή  
κοινωνία χωρίστηκε καί ή οικογένεια Ιγινε δ χώρος τής 
«Ιδιωτικής ζωής».

Συγχρόνως ή σύγκρουση άνάμεσα στό Άτομα καί τήν 
κοινωνία άπόχτησε καινούργιο νόημα. Άπό τή μιά πλευρά
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έυ,φανίστηκε ή «κοινωνία» —  ή καπιταλιστική οικονομία, 
τό κράτος, δ καθορισμένος πυρήνας, δπου τό δίτομο δέν έ
χει θέση· άπό τήν άλλη πλευρά ήταν ή προσωπική ταυτό
τητα, πού δέν καθοριζόταν πιά άπό τή θέση της στήν κοι
νωνική διαίρεση έργασίας. Άπό τή μιά έμφανίστηκε δ Αν
τικειμενικός κόσμος πού δνομάστηκε στήν Αρχή «μηχανές» 
ή «βιομηχανία», μετά, τόν δέκατο Ινατο αίώνα «κοινω
νία» καί κατόπιν στόν εΙκοστό «μεγάλες έπιχειρήσεις», 
« χ ρ η μ α τ ι σ τ ή ρ ι ο »  καί στή συνέχεια «τεχνολογία» 
ή «ζωή», καθώς ή κυριαρχία τής καπιταλιστικής τάξης 
πάνω. στό προλεταριάτο γινόταν δλο καί πιό δυσδιάκριτη. 
Σέ άντίθεση μ’ αύτόν τόν σκληρό κόσμο δπου κανένα άτομο 
δέν ήλπιζε νά έπιδράσει, δημιουργήθηκε δ σύγχρονος κό
σμος τοΰ ύποκειμενισμοΰ.

Αύτή ή αίσθηση τοΰ Απομονωμένου άτόμου πού Αντι
μετωπίζει μιά κοινωνία πού δέν μπορεΐ νά αλλάξει, χαρα
κτηρίζει τήν κοινωνική ζωή στήν άναπτυγμένη καπιταλι
στική κοινωνία. Ή  βασική παράδοση τής σύγχρονης Αστι
κής κοινωνικής διανόησης, πού καθρεφτίζεται στά Ιργα 
τών Φρόυντ καί Βέμπερ, δείχνει τήν σύγκρουση άνάμεσα 
στό «άτομο» καί τήν «κοινωνία» σάν νά ήταν «Ανθρώπινη 
κατάσταση» κι Ιτσι προτρέπει σέ μιάν «δριμη» συναίνεση 
στίς Απαιτήσεις τοΰ κεφαλαίου. Υπάρχει δμως καί μιά 
παράδοση διαμαρτυρίας. Οί πρώτες της Ικφράσεις δέν προ
ήλθαν άπό τό προλεταριάτο, άλλά άπό τούς μικροαστούς 
καί τούς βιοτέχνες, πού, καθώς ή κοινωνία χωριζόταν σέ 
κεφάλαιο καί μισθωτή έργασία, άντιστάθηκαν στήν προλε
ταριοποίηση. Άπό τό τέλος τοΰ δέκατου δγδοόυ καί τις 
Αρχές τοΰ δέκατου Ινατου αΙώνα δ μικροαστικός Ατομικι
σμός βρισκόταν συνέχεια Αντιμέτωπος μέ τήν καινούργια ά
στική τάξη καί διαρκως Ιχανε. Άλλά ή πολιτική καί οικο
νομική άδυναμία συνοδεύτηκε άπό Ιδεολογική δύναμη. Ό  
μικροαστικός Ατομικισμός Υπερασπίστηκε δ,τι πιό προοδευ
τικό ύπήρχε στό Αστικό παρελθόν ένω συγχρόνως Ι&φρασε 
τά πιό καταπιεστικά στοιχεία στήν κατάσταση τοΰ καινούρ
γιου προλεταριάτου. Υποστήριζε τό δλοκληρωμένο Ατομο 
πρίν άπό τις παραμορφώσεις τής καπιταλιστικής διαίρεσης
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έργασίας. Πίστευε δτι ή έργασία θά ’πρεπε νά είναι έκφρα
ση τοΰ άνθρώπου κι δχι απλά Ινα μέσο έπιβίωσης. 'Ο μι
κροαστικός Ατομικισμός απειλούσε διαρκώς νά σπάσει καί 
νά ξεπεράσει τόν κλοιό τής ατομικής Ιδιοκτησίας καί νά 
οραματιστεί τό άτομο σάν αύτοσκοπό.

Τόν δέκατο Ινατο αιώνα δ ροιμαντικός καλλιτέχνης 
ήταν τό μεγάλο σύμβολο τοΰ άτόμου πού είναι Αντιμέτωπο 
μέ τήν κοινωνία. Πριν άπό τήν έμφάνιση τοδ βιομηχανικού 
καπιταλισμοδ οί καλλιτέχνες είχαν μιά συγκεκριμένη θέση 
σέ μιά σαφή διαίρεση έργασίας. Οί συγγραφείς ζοδσαν μέ 
«Ιπιχορηγήσεις, έκκλησιαστικά έσοδα καί έπιδόματα», οί 
συνθέτες ήταν «μουσικοί τής αύλής, τής έκκλησίας ή τής 
πόλης», οί ζωγράφοι έπαιρναν παραγγελίες άπό πελάτες7*. 
Μ’ αύτή τήν Ιννοια οί παραγωγικές σχέσεις τών καλλιτε
χνών ήταν παρόμοιες μ’ αότές τών προκαπιταλιστικών καλ
λιτεχνών, τών όποιων τό εισόδημα καί ή θέση βασιζόταν λι- 
γότερο στήν προσφορά καί τή ζήτηση καί περισσότερο στό 
έθιμο, τό κοινωνικό κδρος καί τά παραδοσιακά κριτήρια 
πληρωμής καί έργασίας72. Κατά τό 1800 ό καλλιτέχνης 
παρήγε έμπορεύματα γιά έπιχειρήσεις πού μόλις είχαν Εμ
φανιστεί : έμπορικές έκδόσεις, λαϊκά περιοδικά, έφημερί- 
δες, γκαλλερί καί έμπορικές συναυλίες. Ή  άμυνα τοΰ καλ
λιτέχνη Απέναντι στήν προλεταριοποίηση ήταν μιά καινούρ
για Ιμφαση στήν πρωτοτυπία τοΰ καλλιτέχνη καί τή μονα
δικότητα τοΰ ίργου τέχνης. ’Αρχίζοντας άπό τόν ρομαντι
σμό, οί καλλιτέχνες δήλωσαν δτι ή τέχνη ήταν προϊόν δχι 
τόσο μιας συγκεκριμένης τεχνικής ή κλάδου, δσο τής Ισω- 
τερικής ζωής τού καλλιτέχνη. «Τί πληροφορίες χρειάζεται 
ενας ποιητής;», ρωτούσε δ Γουόρντσγουωρθ τό 1800" Αντί
θετα «Από τόν δικηγόρο, τό γιατρό, τό ναυτικό, τόν Αστρο
νόμο ή τόν φυσικό» χρειάζεται μόνο δ,τι κατέχει «σάν άν
θρωπος» —  «τά αισθήματα τής καθημερινής μας ζωής» 73. 
Ό  Γουόρντσγουωρθ μιλούσε γιά τόν καλλιτέχνη, Αλλά ή 
γενική έμπειρία τής αύτοανάλυσης, τών έσωτερικών συναι
σθημάτων, προσωπικών σκέψεων καί όνείρων ένάντια στήν 
«κοινωνία» γέννησε τή σύγχρονη Ιννοια τοΰ καλλιτέχνη.

‘Ο Γουόρντσγουωρθ Αναπολούσε τήν «ταπεινή καί ά-



πλή ζωή», δπου «τα βασικά πάθη τής καρδιάς βρίσκουν κα
λύτερο Εδαφος». Αύτό δμως τό ιδανικό έχασε τήν κοινωνι
κή του βάση μέ τήν εμφάνιση τοΰ βιομηχανικού καπιταλι
σμού. Όλόκληρο τδ δέκατο ένατο αιώνα ή ρομαντική πα
ράδοση έπανέφερε διάφορες μορφές πού υποτίθεται δτι ή
ταν εξο> άπό τήν κοινωνία μέ βάση τήν προσωπική τους 
μοναδικότητα: τόν ήρωα, τόν δεξιοτέχνη, τόν μυστικιστή, 
τόν ταξιδιώτη, τόν περιπλανώμενο ’Ιουδαίο, τόν όρειβάτη' 
μορφές πού διαρκώς απειλούνται μέ Εξαφάνιση άπό τήν κοι
νωνία 74. Άπό τήν ίδια έποχή προέρχεται καί ή Ιννοια τής 
ιδιοφυίας καθώς καί ή εικόνα τοΰ δανδή πού μεταμορφώνει 
τήν προσωπική του ζωή σέ τέχνη. Άλλά δ δανδισμός, δ
πως Ελεγε δ Σάρλ Μπωντλαίρ, χρειάζεται άνθρώπους «ε
λεύθερους άπό τήν άνάγκη νά Ακολουθήσουν κάποιο έπάγ- 
γελμα. Δέν Ιχουν άλλο σκοπό παρά.. . νά ικανοποιήσουν 
τις έπιθυμίες τους, νά αισθανθούν καί νά σκεφτοΰν» 75. Ή  
τελική έκφραση τού ρομαντικού άτομικισμού, στήν τέχνη 
τοΰ εικοστού αιώνα πήγε νά περιορίσει τό άτομο σ’ έναν τε
λείως ύποκειμενικό καί ψυχολογικό χώρο, τελείως Απομο
νωμένο άπό τήν ύπόλοιπη κοινωνία.

Ή  άμυνα τοΰ υποκειμενικού άτόμου ένάντια στήν «έ- 
πιστήμη», τή «βιομηχανία» ή τήν «σύγχρονη κοινωνία» κρά
τησε δλόκληρο τόν δέκατο Ινατο αίώνα. Ό  χαρακτηριστι
κός τόνος του ήταν ή διαμαρτυρία: Παράδειγμα δ Τόμας 
Καρλάυλ τό 1829: «Τώρα πιά οί μηχανές δέν δυναστεύουν 
μόνο τό έξωτερικό καί τό σωματικό, άλλά καί τό έσωτερι- 
κό καί πνευματικό... Οί άνθρωποι Ιγιναν μηχανικοί»76. 
’Ενάντια στόν γενικό ορθολογισμό τής ζωής, ή ρομαντική 
παράδοση έθεσε τήν άποψη δτι οί άντρες καί οί γυναίκες 
ήταν άνθρωποι μέ αισθήματα. Στήν Ιννοια τής «φύσης» 
(πού τελικά Ιφτασε νά περιλαιμβάνει καί τή σεξουαλικότη

τα) Εβλεπαν «τόν τόπο διαφύλαξης έκείνων τών Εσωτερι
κών τάσεων πού άρνούνταν τήν άνάπτυξη τής μηχανοποίη
σης, τής άπανθρωποποίησης καί τής Αντικειμενοποίησης7 . 
Μέ τήν Εμφαση πού Ιδωσε στά συναισθήματα, στήν Αθωό
τητα καί τήν παιδική ήλικία, στήν άγάπη -καί τήν δμορ- 
φιά, δ ρομαντισμός έπικαλέστηιοε έναν κόσμο βπου οί άν
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θρωποι δέν καθορίζονταν πιά άπό τήν καθημερινή πειθαρ
χία τής παραγωγής. Μ’ αύτό τόν τρόπο, μιά παράδοση 
πού ήταν βαθιά ριζωμένη στό άστικό Ιδεώδες τοϋ άτομικι- 
σμοΰ εφτασε νά συμβολίζει καί Ινα ποιοτικά διαφορετικό 
τρόπο ζωής.

Τό σοσιαλιστικό κίνημα πού έμφανϊστηκε τόν δέκατο 
Ινατο αίώνα ήταν στενά δεμένο μ’ αύτή τή ρομαντική πα
ράδοση καί ειδικότερα μέ τούς ούτοπιστικούς προδρόμους 
του. Ή  Ιννοια τής άποξένωσης προήλθε άπό τόν ϊδιο χδρο 
πού προήλθε καί ή δήλωση τοΰ καλλιτέχνη, δτι τό προϊόν 
ένός Ανθρώπου είναι κομμάτι τοΰ έαυτοΰ του. Ό  Μάρξ Ιπι- 
καλέστηκε μιάν άντίληψη άνθρώπινης δραστηριότητας πού 
είχε στενή σχέση μέ τδ ρομαντικό δραμα:

Ή  παλιά άντίληψη, δπου δ άνθρωπος πάντοτε 
έμφανίζεται (μέ δποιοδήποτε στενά έθνικό, θρησκευ
τικό ή πολιτικό δρισμό) σάν σκοπός τής παραγωγής, 
φαίνεται πολύ άνώτερη άπό τόν σύγχρονο κόσμο δ
που ή παραγωγή είναι σκοπός τοΟ άνθρώπου καί δ 
πλοΰτος δ σκοπός τής παραγωγής. Στήν πραγματικό
τητα δμως, δταν κοιτάξουμε πίσω άπό τή στενά άστι
κή μορφή, τί είναι δ πλοΰτος, παρά τό σύνολο άπό 
άνάγκες, δυνατότητες, άπολαύσεις, παραγωγικές δυ
νάμεις κλπ. άνθρώπων, πού παράγεται μέ γενική άν- 
ταλλαγή; 78

Άπό τήν άλλη μεριά, δ σοσιαλισμός άναπτύχθηκε τόν 
δέκατο Ινατο αίώνα διαχωρίζοντας τή θέση του άπ’ αύτήν 
τή ρομαντική καί ούτοπιστική παράδοση. 'Ο ρομαντισμός 
άντιπροσώπευε μιάν Ιδεολογική κατανόηση τής καπιταλι
στικής κοινωνίας, καί στή διάρκεια δλόκληρου τοΟ δέκατου 
Iνατού αίώνα συμμάχησε μέ τήν ίδια εδκολία μέ συντηρη
τικά καί άντιδραστικά πολιτικά ρεύματα, άλλά καί μέ τό 
σοσιαλισμό. Οί σοσιαλιστές ύποτίμησαν τό διαχωρισμό πού 
καθρέφτιζε δ ρομαντισμός άνάμεσα στό «άτομο» καί τήν 
*<κοινωνία» καί τόν θεώρησαν Ικφραση μιδς φθίνουσας τά· 
ξης, πού ή παραγωγική της λειτουργία δέν ύπήρχε πιά. 
Ή  ρομαντική παράδοση έξύμνηαε τό «μοναχικό άτομο» σέ 
μιά Ιποχή πού ή κοινωνία χωριζόταν άμετάκλητα σέ δύο
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τάξεις. Καί είναι πράγματι πιθανό δτι ή ρομαντική παρά
δοση τοΰ Ατομικισμού Θά ξέφτιζε καί Θά ξεχνιόταν άν ή έμ
φάνιση τοΰ καπιταλισμού δέν δημιουργούσε καινούργιες κοι
νωνικές βάσεις γιαυτήν μέσα στήν προλεταριακή οικογέ
νεια.

Ή  προλεταριοποίηση δημιούργησε μιά καινούργια 
μορφή οικογένειας στίς μάζες —  μιά μορφή «ξεκομμένη» ά
πό τό χώρο τής παραγωγής Ιμπορευμάτων. Μέσα της άρ
χισαν νά διαμορφώνονται καινούργιες άνάγκες. Γιαυτούς 
πού άπό μικροαστοί υποβιβάστηκαν σέ προλετάριους, ή προ
σωπική ταυτότητα δέν μπορούσε πιά νά πραγματωθεϊ μέσα 
άπό τή δουλειά ή τήν ιδιοκτησία : τώρα άρχισε νά Ανα
πτύσσεται στους άνθρώπους ή άνάγκη νά Αναγνωρίζονται 
«γιαυτό πού είναι». Ή  προλεταριοποίηση ίφερε τόν ύπο- 
κειμενισμό. Ή  οίκογένεια Ιγινε δ κυριότερος χώρος στήν 
κοινωνία δπου τό άτομο πρωταγωνιστούσε —  ήταν δ μόνος 
χώρος πού οί προλετάριοι είχαν «στήν κατοχή τους». Μέ
σα του άρχισε νά διαμορφώνεται μιά νέα σφαίρα κοινωνι
κής δροκτοτριότητας: ή προσωπική ζοιή. Ή  βικτωριανή Ι
δεολογία τού δέκατου Ινατου αίώνα, δτι ή οίκογένεια ή
ταν δ χώρος τών «Ανθρώπινων Αξιών», συναντήθηκε μέ τήν 
παράδοση τής ρομαντικής έξέγερσης. Ό  ίδιος δ προλετά
ριος ένστερνίστηκε τό Αστικό Ιδεώδες, δτι ή οίκογένεια ή
ταν «ούτοπικό καταφύγιο». Παρόλο πού αύτή ή έξέλιξη 
δέν έμφανίστηκε καθαρά παρά στόν είκοστό αίώνα, οί προ
ϋποθέσεις της δημιουργήθηκαν στά πρώτα στάδια τοΰ βιο
μηχανικοί) καπιταλισμοδ.

Ή  τιρολεταριακη οίκογένεια

Μέ τήν έμφάνιση τοδ βιομηχανικού καπιταλισμοδ ό μι
σθός Αντικατέστησε τήν παραγωγική περιουσία σάν οικονο
μική βάση τής οικογένειας. Ή  «Ατομική ιδιοκτησία» Από
κτησε νέο δρισμό γιά τό προλεταριάτο καί σήμαινε πιά κα
ταναλωτικά είδη: τρόφιμα, ροδχα, οίκιακά είδη, *αΙ Αργό
τερα, γιά μερικούς, ενα σπίτι. Καθώς οί γυναίκες καί τά 
παιδιά μπήκαν μαζί μέ τούς άντρες στά έργοστάσια, κλο
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νίστηκε ή παραδοσιακή διαίρεση έργασίας μέσα στήν οικο
γένεια·. Στό μεταξύ συσσωρευόταν τό κεφάλαιο περιορίζον
τας τήν οικιακή κατανάλωση καί διοχετεύοντας τό πλεό
νασμα στή βιομηχανία. Τδ άστικό ιδεώδες τοΰ περιορισμού 
καί τής εγκράτειας Ιπεκτάθηκε καί στό προλεταριάτο άπό 
τις ίδιες τις ύλικές συνθήκες. Ή  Ισωτερική ζωή τής οικο
γένεια; καθορίστηκε άπό τόν άγώνα τών μελών της γιά 
τις βασικές τους ύλικές άνάγκες.

Αύτή ή αντίληψη βρισκόταν πίσω άπό τήν πολιτική 
τών σοσιαλιστών καί μεταρρυθμιστών τοΰ δέκατου ένατου 
αιώνα. Πολλοί φοβήθηκαν δτι ό βιομηχανικός καπιταλι
σμός, κάνοντας τις γυναίκες καί τά παιδιά μισθωτούς, κα
τέστρεφε τήν οικογένεια.

Πίσω άπό μεταρρυθμίσεις τοϋ δέκατου ένατου αιώνα, 
οπω; ή προστατευτική νομοθεσία καί νόμοι γιά τήν έργα
σία τών παιδιών, βρισκόταν 6 σκοπός τής «διάσωσης» τής 
οικογένειας. Μέ τόν καιρό δημιουργήθηκαν μιά σειρά άπό 
Ιδιωτικά καί δημόσια Ιδρύματα —  σχολεία, ταμιευτήρια, ά- 
σφαλιστικές έταιρεΐες, φιλανθρωπικά ίδρύματα —  πού ή 
λειτουργία τους ήταν νά μεσολαβούν άνάμεσα στήν καπιτα
λιστική παραγωγή καί τόν κατακερματισμένο χώρο τής Ι
διωτικής ζωής. Οί μεγάλοι συνδικαλιστικοί άγώνες μέσα 
άπό τούς όποιους ή έργατική τάξη άντιστάθηκε άλλά καί 
συγχρόνως προσαρμόστηκε στόν βιομηχανικό καπιταλισμό, 
είχαν έπίσης σκοπό νά φτιάξουν μιά καινούργια βάση γιά 
τήν προλεταριακή οικογένεια. Οί γυναίκες κατά κανόνα Α
ποκλείστηκαν άπό τά συνδικάτα καί οί άντρες συνδικαλι
στές απαιτούσαν μισθούς πού νά μπορούν νά συντηρήσουν 
δλόκληρη τήν οικογένεια.

“Οταν τό σοσιαλιστικό κίνημα άσχολήθηκε μέ τό θέ
μα τής οικογένειας τόν δέκατο Ινατο αιώνα, περίμενε δτι 
μιά έπανάστα^η στήν παραγωγή έμπορευμάτων θά μετα
μόρφωνε αύτόματα καί τήν οικογένεια. Οί πρώτοι σοσια
λιστές δέν θεωρούσαν τήν οικογένεια, «χωριστό» πολιτικό 
πρόβλημα. Ή  κύρια κριτική τής οικογένειας προήλθε άπό 
ρομαντικά καί ούτοπιστικά σοσιαλιστικά ρεύματα καί άπό 
τόν φεμινισμό. Έ  μεγάλη συνεισφορά τοΰ Μάρξ καί τοΰ
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Έγκελς στούς σοσιαλιστές τοΰ δέκατου ένατου αιώνα ήταν 
δτι έδειξαν την κεντρική σημασία τοΰ χώρου παραγωγής 
εμπορευμάτων (τοΰ χώρου δπου ή υπεραξία παράγεται καϊ 
πραγματοποιείται) για δλες τις πλευρές τής ζωής. Αύτο 
εδωσε στή ρομαντική καί ούτοπιστική κριτική τής οίκογέ- 
νειας μιά θεωρητική βάση πού της Ελειπε, καί βοήθησε να 
συγκεντρωθεί ή προσοχή στήν συλλογική πολιτική Βράση 
κι δχι στήν προσωπική μεταμόρφωση. Άκόμα εκανε νά α
πομακρυνθεί ή έμφαση άπό τήν ύποκειμενική ή προσωπική 
ζωή πού χαρακτηρίζει τή μικροαστική παράδοση. Καθρε
φτίζοντας τόν άγώνα Ιπιβίωσης πού χαρακτήριζε τήν προ
λεταριακή οίκογένεια τοΰ δέκατου Ινατου αίώνα, δ Μάρξ 
καί δ Έγκελς δέν είδαν τήν άνάγκη γιά Ινα, χωριστό πρό
γραμμα γιά τήν «προσωπική» ζωή πού νά περιλαμβάνει 
τήν καταπίεση τών γυναικών άπό τούς άντρες μέσα στήν 
οίκογένεια. Αντίθετα πίστευαν δτι αν τά άτομα άπ«λευθε- 
ρωθοΰν άπό τήν οικονομική έκμετάλλευση θά κανονίσουν 
τήν προσωπική τους ζωή σύμφωνα μέ προηγούμενα ιδεώδη 
οικιακής καί προσωπικής δλοκλήρωσης, Απραγματοποίητα 
σέ συνθήκες βιομηχανικοΰ καπιταλισμοΰ.

Ή  ανάπτυξη τοΰ καπιταλισμού κατάστρεψε αύτή τήν 
έλπίδα καί σέ μεγάλο βαθμό «χώρισε» τό σοσιαλιστικό κί
νημα άπό τήν μετέπειτα Ιξέλιξη τής οικογένειας καί τής 
προσωπικής ζωής τοΰ προλεταριάτου. Ό  υποβιβασμός τής 
οικονομικά «αυτόνομης» οικογένειας σέ έργαζόμενη μέ τά 
οικιακά καί Ιργάτη έργοστάσιου, ήταν μέρος μι&ς διαδικα
σίας πού δδήγησε σέ μεγάλη αύξηση τής παραγωγικότη
τας τής έργασίας. Μπροστά στό αύξανόμενο Ιργατικό κίνη
μα, οι εύρωπαΐοί καί άμερικάνοι καπιταλιστές άρχισαν νά 
ικανοποιούν μερικά συνδικαλιστικά αιτήματα, ένώ συγχρό
νως Αποπροσανατόλιζαν τήν Ιργατικτι τάξη άπό τήν επίθε
ση ένάντια στήν καπιταλιστική παραγωγή.

Κατά τά μέσα τοΰ δέκατου' Ινατου αίώνα άστοί οικο
νομολόγοι στήν Αγγλία καί τήν Αμερική είχαν Αρχίσει νά 
Υποστηρίζουν δτι δ περισσότερος Ιλεύθερος χρόνος γιά τούς 
εργάτες μαζί μέ μιάν αύξηση μισθών Θά ώφελοΰσε τό κεφά-
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λαίο έπεκτείνοντας κατά πολύ τήν ντόπια άγορά καταναλω
τικών άγαθών. Αύτήν τή συλλογιστική υιοθέτησε καί τό έρ- 
γατικό κίνημα. Γιά παράδειγμα, τό 1863, Ινας άμερικανός 
έργατικός έκπρόσωπος τών έργατών, δ "Ιρα Στιούαρτ ύπο- 
στήριξε τήν Μ ε ι ο* σ η ώ ρ α  ρ ίο υ  κ α ί  α δ ξ η σ η μ ι 
σ θ ώ ν ,  πού, τά δυό μαζί, θά ϊδιναν κίνητρα στούς έργάτες, 
μέσω τοδ νέου Ιλεύθερου χρόνου τους νά Αγοράσουν πολυ
τελή είδη πού τώρα περιορίζονται στους πλούσιους 79. Στό 
δεύτερο μισό τού δέν-ατου ένατου αΙώνα Εμφανίστηκαν στήν 
’Αγγλία οΐ μεγάλες βιομηχανίες τοπικής κατανάλωσης: έν- 
δύματα, τρόφιμα, Ιπιπλα, σπίτια 60. Κατά τό τέλος τού αίώνα 
οί άστοί οικονομολόγοι δήλωναν δτι οί έργάτες γίνονταν «κα
πιταλιστές», γιατί μιά έργατική οικογένεια πού έκανε οίκονο- 
μίες, μέλίγη τύχη μπορούσε σέ μερικές περιπτώσεις νά κατα
φέρει ν’ Αγοράσει σπίτι. Συγχρόνως ή άστική τάξη ένθάρρυνε 
τήν πεποίθηση δτι τό άνθρώπινο νόημα βρισκόταν κυρίως στό 
χώρο της κατανάλωσης.

Τόν ίδιο καιρό οί γυναίκες καί τά παιδιά Ιχασαν τόν 
κεντρικό ρόλο πού έπαιζαν στό άρχικό προλεταριάτο. Ή  έρ
γασία τών παιδιών σιγά σιγά έξαψανίστηκε καί οί γυναίκες 
μετατράπηκαν σέ περιθωριακή έργατική δύναμη σέ σχέση 
μέ τήν καπιταλιστική παραγωγή, μέ κύρια άναφορά τό σπί
τι. Μαζί μέ τόν έργάτη έμφανίστηκε ή νοικοκυρά —-οί δύο 
εργαζόμενοι πού χαρακτηρίζουν τήν άναπτυγμένη καπιτα
λιστική κοινωνία. Τά καθήκοντα τής νοι·κοκυρ&ς, έκτδς ά
πό τήν ύΧιχή έργασία τής οίκογένειας, έπεκτάθηκαν καί 
στήν ευθύνη γιά τίς «ανθρώπινες άξίες» πού θεωρούνταν δτι 
διατηρούσε ή οικογένεια: άγάπη, προσωπική εύτυχία, οικια
κή αρμονία. Αντίθετα, ή κύρια ευθύνη τοϋ έργάτη σύζυγου 
θεωρήθηκε ό βιοπορισμός, είτε δούλευε ή γυναίκα του είτε 
3χι. Ή  κοινωνική διαίρεση άνάμεσα στά «προσωπικά αίσθή- 
ματα» καί τήν «οικονομική παραγωγή» Εναρμονίστηκε μέ τή 
διαίρεση έργασίας κατά φύλο. Οί γυναίκες ταυτίστηκαν μέ 
τή συναισθηματική ζωή, καί οί άντρες μέ τόν άγώνα τής έ- 
πιβίωσης. Σ’ αύτές τίς συνθήκες άναπτύχθηκέ μιά νέα μορ
φή οικογένειας, πού θεωρούσε βτι λειτουργούσε φαινομενικά 
αύτόνομα άπό τήν παραγωγή, καί πού Ιδινε τεράστια σημα
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σία στίς προσωπικές σχέσεις τών μελών της. Μιά χωριστή 
σφαίρα προσωπικής ζωής άρχισε νά Αναπτύσσεται γιά τό 
προλεταριάτο. Ή  έξέλιξη αύτή φαίνεται πιό καθαρά στίς 
Ηνωμένες Πολιτείες τοΰ είκοστοΰ αιώνα.

Προοοχηική ζωή χαϊ ϋτιοκειμενισμός σύς Η Π Α  τον εικο
στού αιώνα

Καθώς Αναπτυσσόταν δ καπιταλισμός, οί παραγωγικές 
λειτουργίες τής οικογένειας βαθμιαία κοινωνικοποιήθη- 
καν81. Ή  οίκογένεια έχασε τήν κεντρική της ταυτότητα 
σάν παραγωγική μονάδα μέ βάση τήν Ατομική ιδιοκτησία. 
Ή  ύλική παραγωγή μέσα στήν οικογένεια —  ή έργασία 
τών μητέρων καί τών νοικοκυρών —  ύποτιμήθηκε μιά καί 
δέν θεωρούνταν πιά Αναπόσπαστο κομμάτι τής παραγωγής 
έμπορευμάτων. Ή  διάδοση τής έκπαίδευσης, καθώς καί ή 
κοινωνική πρόνοια, τά νοσοκομεία, γηροκομεία καί Αλλα 
δημόσια ίδρύματα, διάβρωσαν Ακόμα περισσότερο τήν πα
ραγωγική λειτουργία τής οίκογένειας. Συγχρόνως ή οίκο- 
γένεια Απόκτησε καινούργιες λειτουργίες σάν χώρος προ
σωπικής ζωής —  6 κυριότερος Θεσμός δπου οί Ανθρωποι Α
ναζητούσαν τήν προσωπική ευτυχία, τήν Αγάπη καί τήν 
δλοκλήρωση. "Οπως καί ό «διαχωρισμός» τής οικογένεια/; 
άπό τήν παραγωγή έμπορευμάτων, Ιτσι καί αύτή ή Αναζή
τηση θεωρήθηκε «προσωπικό» ζήτημα πού δέν είχε μεγά
λη σχέση μέ τήν καπιταλιστική όργάνωση τής κοινωνίας.

'Η δημιουργία αύτοδ τοΰ είδους προσωπικής ζωής γιά 
τόν κόσμο ήταν έπακάλουθο τής δημιουργίας τής Ιργατικής 
τάξης στήν καπιταλιστική κοινωνία. Οί Αγρότες καί Αλλοι 
προκαπιταλιστικοί έργαζόμενοι καθορίζονταν Από τΙς ίδιες 
κοινωνικές σχέσεις «μέσα» καί «Ιξω» Από τή δουλειά' οί 
προλετάριοι, Αντίθετα, ήταν «έλεύθεροι» Αντρες καί γυναί
κες Ιξω Από τή δουλειΑ. Χωρίζοντας τήν κοινωνία σέ «δου
λειά» καί «ζωή», ή προλεταριοποίηση δημιούργησε τις συν
θήκες β-που οί Ανθρωποι Ιψαχναν γιά νόημα καί σκοπό μέ
σα τους Ιξω Από τή διαίρεση έργασίας. Ή  ένδοσκΑπηση «ή
ρε διαστάσεις καί βάθυνε καθώς οί Ανθρωποι έψαχναν μέσα
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τους νά βροΰν τή μόνη συνοχή, συνέπεια καί ένότητα ι
κανή νά συμβιβάσει τόν κατακερματισμό τής κοινωνικής 
ζωής. Ή  ρομαντική έμφαση στή μοναδική Αξία τοΟ Ατό
μου Αρχισε να συγκλίνει μέ τΙς πραγματικές συνθήκες τής 
προλεταριακής ζωής, καί οΐ Ανθρωποι Ανέπτυξαν μιΑ και
νούργια μορφή προσωπικής συνείδησης πού δέν καθαριζό
ταν πια άπό τή δουλειά τους. Ή  προλεταριοποίηση γέννη
σε καινούργιες Ανάγκες —  π.χ. για εμπιστοσύνη, οικειό
τητα, καί αυτογνωσία ■— πού ένίσχυσαν τή σημασία τών 
προσωπικών σχέσεων στήν οικογένεια. Ή  όργάνωση τής 
παραγωγής σέ σχέση μέ τήν Αλλοτριωμένη έργασία προκά- 
λεσε τή δημιουργία ένός Αλλου χώρου δπου οί προσωπικές 
σχέσεις ήταν αυτοσκοπός.

Ή  δημιουργία δμως μιας χωριστής σφαίρας προσωπι
κής ζωής διαμορφώθηκε καί άπό τά ειδικά προβλήματα 
τής καπιταλιστικής τάξης στήν Αρχήι τοΰ είκοστοΰ αίώνα. 
Ή  αυξανόμενη προλεταριοποίηση μαζί μέ τήν επιδείνωση 
τής οικονομικής κρίσης, δημιουργούσε δλο καί μεγαλύτερες 
έργατικές Αναταραχές καί ταξικές συγκρούσεις, καθώς καί 
τήν Ανάπτυξη τοΰ σοσιαλιστικού κινήματος. Άπό τις Αρχές 
τοΰ είκοστοΰ αίώνα μιά σημαντική μειοψηφία Αμερικανών 
καπιταλιστών Ιβλεπαν τήν πιθανότητα νά Ιντάξουν τούς 
εργαζόμενους στό καπιταλιστικό σύνολο ΑνεβΑζοντας τό I- 
πι'πεδο τής κατανάλωσής τους. Εκτός Από τήν έπέκταση 
τής αγοράς γιά τά καταναλωτικά είδη, μιά τέτοια στρατη
γική φιλοδοξούσε νά Αποτρέψει τήν εργατική τΑξη Από τό 
σοσιαλισμό καί Από μιά άμεση έπίθεση στις καπιταλιστικές 
σχέσεις παραγωγής. Ό  Έντουαρντ Φιλήν, γιά παράδειγμα, 
ιδιοκτήτης μεγάλου καταστήματος στή Βοστώνη, παρότρυ
νε τούς Αλλους καπιταλιστές νά Αναγνωρίσουν τά συνδι
κάτα καί νά Ανεβάσουν τούς μισθούς σάν μέσον γιά νά χα
ρίσουν «βιομηχανική δημοκρατία» καί «οικονομική ελευθε
ρία» στούς έργάτες. «Ή βιομηχανική δημοκρατία πού έν- 
νοώ», έξήγησε, «δέν Ιχει καμμιά σχέση μέ τήν τετράγωνη 
πολιτική τής ταξικής έπανάστασης». Αντίθετα, πίστευε δτι 
οί έργάτες ίπρεπε νά είναι έλεύθεροι «νά καλλιεργηθοδν» 
στό' «σχολείο τής Ιλευθερίας», πού είναι ή σύγχρονη άγορά.
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«Οι σύγχρονοι έργάτες έμαθαν τίς καταναλωτικές τους συ
νήθειες... στό σχολείο τής κούρασης», άλλά ή μαζική πα
ραγωγή έκανε τήν καταναλωτική άγορά μιά «Εκπολιτιστι
κή» Εμπειρία γιά τήν έργατική τάξη 82. Ή  έμφαση στήν 
κατανάλωση ήταν ένα σημαντικό μέσο μέ τό όποιο ή βιο
μηχανική έργατική τάξη πού είχε πρόσφατα προλεταριο- 
ποιηθεΐ καί άκόμα άντιστεκόταν, συμβιβάστηκε μέ τήν άνο
δο τοΰ μονοπωλιακού καπιταλισμού. Ή  κατανάλωση ήταν 
επίσης τό μέσο μέ τό δποΐο ή τρομερή εισροή μεταναστών 
στό τέλος τοΰ δέκατου ένατου καί τίς άρχές τοΰ είκοστοΰ 
αίώνα ένσωματώθηκε στή βιομηχανική έργατική τάξη.

Τελικά οί καπιταλιστές μπόρεσαν νά Ακολουθήσουν αύ- 
τή τήν τακτική έξ αιτίας τών τεράστιων αυξήσεων στήν 
παραγωγικότητα τής έργασίας πού πέτυχαν τόν δέκατο έ
νατο αίώνα, καθώς καί χάρη στήν έντεινόμενη άμερικανι- 
κή ηγεμονία στή διεθνή άγορά. Κατά τό 1920 πολλές έ- 
ταιρεΐες συμφώνησαν στό έπίμονο αίτημα γιά μικρότερο ώ- 
ράριο. Αύτό τό αίτημα, ίσως τό πιό έπίμονο συνδικαλιστι
κό αίτημα τοΰ δέκατου ένατου αιώνα, ήταν ή άπαραίτητη 
προϋπόθεση γιά τή δημιουργία προσωπικής ζωής στό προ
λεταριάτο : Ελευθέρωσε λίγο χρόνο ζωής άπό τίς άμεσες 
άπαιτήσεις τοΰ κεφάλαιου. Τόν δέκατο ένατο αίώνα οί σο
σιαλιστές είχαν τονίσει τή 'σημασία τοΰ οχτάωρου, γιατί αύ
τό θά έδινε στήν έργατική τάξη τήν εύκαιρία γιά αύτομόρ- 
φωση καί πολιτική δράση. ’Αλλά μέ τήν παρακμή τοΰ άμε- 
ρικανικοΰ σοσιαλιστικού κινήματος μετά τόν πρώτο παγκό
σμιο πόλεμο, αότό τό θέμα έπεσε σέ άφάνεια. Στή δεκαε
τία τοΰ 1930 τό δχτάωρο καί ή εβδομάδα τών σαράντα ώ- 
ρών εγινε κανόνας στή βιομηχανία μαζικής παραγωγής. 
Άπό τότε τό ώράριο έργασίας παρέμεινε σ’ έκεΐνα τά Επί
πεδα παρόλη τήν κατοπινή τεχνολογική πρόοδο. 'Η καπι
ταλιστική τάξη χάρισε «έλεύθερο χρόνο» στό προλεταριά
το, άλλά μόνο μέσα στά πλαίσια πού έπέτρεπε ή άνάγκη 
τών καπιταλιστών νά διατηρήσουν τδν έλεγχο τής Εργατι
κής δύναμης.

Μέ τόν ίδιο τρόπο ή καπιταλιστική τάξη αύξησε τούς 
μισθούς σύμφωνα μέ τά γενικά της συμφέροντα. Ό  μονο



πωλιακός ελεγχος της άγορας Ιδωσε τή δυνατότητα στους 
καπιταλιστές νά «αποζημιώσουν» τόν έαυτό τους αυξάνον
τας συγχρόνως τΙς τιμές. Άπό τΙς Αρχές τής δεκαετίας τοϋ 
1930, τά κρατικά προγράμματα, δπως ή κοινωνική πρό
νοια καί τά ταμεία Ανεργίας, έξασφάλισαν ένα έλάχιστο έ- 
πίπεδο κατανάλωσης σ’ δλόκληρη τήν έργατική τάξη, φο
ρολογώντας τούς πιό ύψηλόμισθους Ιργάτες. Μαζί μ αυτά 
τά μέτρα οί μεγάλες καπιταλιστικές έταιρεΐες δημιούργη
σαν ένα δυναμικό πωλήσεων καί χρησιμοποίησαν τά και
νούργια μέσα, δπως τό ραδιόφωνο καί τήν τηλεόραση, γιά 
νά εισάγουν τόν καταναλωτισμό μέσα σέ κάβε σπίτι.

Ή  οικογένεια, πού είχε πάψει πιά νά είναι μονάδα 
παραγωγής Αγαβών, Απόκτησε καινούργια σημασία σάν Α
γορά γιά βιομηχανικά προϊόντα. Ή  μαζική παραγωγή Α
νάγκασε τήν καπιταλιστική τάξτο νά καλλιεργήσει καί νά 
Ιπεκτείνει αύτή τήν άγορά, καθώς καί νά ψάξει γιά νέες 
Αγορές στό έξωτερικό. Τό Αποτέλεσμα ήταν δτι ή Αμερικα
νική οίκιακή καί προσωπική ζωή στόν εικοστό αίώνα κυ
ριεύτηκε άπό μιάν Ιδεολογία Απόλαυσης καί προσωπικής ι
κανοποίησης, πού ήταν πρώτα άγνωστη στίς έργαζόμενες 
τάξεις. Οί Ιργαζόμενοι τώρα βλέπουν τήν κατανάλωση σάν 
αυτοσκοπό κι δχι σάν συνακόλουθο τής παραγωγής. Τή 
θεωρούν σάν κύρια πηγή προσωπικής Αλλά καί κοινωνικής 
ταυτότητας (δηλ. κύρος). Αύτό Ικφράζεται συχνά στήν 
«μεσαία τάξη» σάν «τρόπος ζωής», λέξη πού χρησιμοποιεί
ται γιά νά όπερασπίσει τά προνόμια ένός Ανθρώπου άσχετα 
άπό τις Απαιτήσεις τής «κοινωνίας».

Ή  άνοδος τής «μαζικής κατανάλωσης» διεύρυνε σέ με
γάλο βαθμό τό πεδίο τής «προσωπικής» Ιμπειρίας πού προ- 
σφερόταν στούς Ανθρώπους, Ινώ συγχρόνως τό συγκράτησε 
μέσα σέ Αφηρημένα καί παθητικά πλαί<πα: τήν Αγορά καί 
κατανάλωση έμπορευμάτων. Μέσα Από τή διαφήμιση καί 
άλλα μέσα, τό γούστο, ή εύαισθησία καί ή Αναζήτηση τής 
υποκειμενικής Ιμπειρίας —πού ιστορικά ύπήρχαν μόνο γιά 
τήν Αριστοκρατία καί τούς καλλιτέχνες—  γενικεύτηκαν σ’ 
δλόκληρο τόν πληθυσμό μέ προκαθορισμένες καί τυποποιη
μένες μορφές. Αύτό Αντανακλάται στά σύγχρονα μεγάλα κα
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ταστήματα δπου ό πλοΰτος, ή κουλτούρα και οί θησαυροί ά
πό προηγούμενες άρχουσες τάξεις Εμφανίζονται πιά μέ τή 
μ ορφ ή φτηνών κοσμημάτων, νεωτερισμών καί οικιακών σκευ
ών 83.

Ά π’ τή μιά μεριά Ιχει έπέλθει μιά βαθιά δημοκρατι
κοποίηση τής ιδέας δτι καλό είναι νά καλοπερνάμε, νά κα
ταναλίσκουμε με ευχαρίστηση καί νά άπολαμβάνουμε τους 
καρπούς της δουλειάς μας. Άπό τήν άλλη η «μαζική κατα
νάλωση» — μέσα στά πλαίσια τού καπιταλισμοί— σήμανε τή 
ρουτινοποίηση τής έμπειρίας καί τό βάθαιμα τδν διαιρέσεων 
μέσα στό προλεταριάτο. Ή  βαθιά ύλική στέρηση πού χαρα
κτηρίζει άκόμα τήν ζωή τών περισσότερων Αμερικανών ■— 
φοβερή άνεπάρκεια σπιτιών, τροφής, συγκοινωνίας, περίθαλ
ψης κλπ.—■ Ιχει πάρει έπιπλέον συναισθηματικά νοήματα. 
Οί «φτωχοί» αισθάνονται προσωπικά άνεπαρκεΐς καί ντρέ
πονται, ένώ οί πιό μορφωμένες καί καλοπληρωμένες κατη
γορίες της έργατικής τάξης νιώθουν ένοχή σέ σχέση μέ τούς 
«λιγότερο τυχερούς».

Στήν άναπτυγμ^νη καπιταλιστική κοινωνία, ή ώραιο- 
ποίηση τής προσωπικής κατανάλωσης συνδέθηκε στενά μέ 
τήν ύποτίμηση τής έργασίας. "Οπως καί ή άνοδος τής μα
ζικής κατανάλωσης, ετσι καί ή άντίληψη δτι ή δουλειά δέν 
Ιχει άξ£α, πηγάζει άπό τήν πολύ αυξημένη της παραγωγι
κότητα. Ή  Ίκτεταμένη παραγωγή άναγκαίων είδών — γιά 
παράδειγμα τρόφιμα, ρούχα καί σπίτια—  χωρίς τήν έπέκτα
ση τού έργατικοΰ χρόνου πού καταναλίσκεται γιά τήν παρα
γωγή τους, άρχισε στή γεωργία μετά τόν έμφύλιο πόλεμο και 
στή βιοτεχνία στή δεκαετία τού 1920 84. Τό άποτέλε^ια εί
ναι δτι δ χώρος παραγωγής άναγκαίων άγαθών Ιχει μικρύ
νει σέ σχέση μέ άλλους χώρους παραγωγής. Γιά νά ισορρο
πήσει τά άποτελέαματα αύτής τής τάσης — κυρίως τήν αύ- 
ξανόμενη άνεργία καί γιά νά διατηρήσει Ινα έπίπεδο «Ιλ- 
λειψης» στά καταναλωτικά είδη, ό μονοπωλιακός καπιταλι
σμός ύπόθαλψε τόν πληθωρισμό, τή σπατάλη, τήν προγραμ
ματισμένη βραχυβιότητα τών προϊόντων καί τήν ύποχρησι- 
μοποίηση τής παραγωγικής δυνατότητας. ’Επεκτάθηκ® τρο
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μερά ή «μη παραγωγική» βιομηχανία, δπως ή διαφήμιση καί 
ή δημοσιονομία, καί χρησιμοποιήθηκε τδ κράτος σάν χρη
ματοδότης παραγωγής άχρηστων ή καταστρεπτικών ειδών, 
δπως οπλών. Ένα μεγάλο μέρος τοΟ χρόνου έργασίας στήν 
καπιταλιστική κοινωνία ξοδεύεται σέ δραστηριότητες πού I- 
χουν σκοπδ νά διαιωνίσουν τίς καπιταλιστικές σχέσεις παρα
γωγής, κι δχι νά παράγουν Αναγκαία Αγαθά. Αότός δ δλο 
καί δ πιδ έντονος παραλογιαμδς τής καπιταλιστικής παραγω
γής, συγκαλύπτει, τή θέσηί τής παραγωγής μέσα στήν κοινω
νία μας.

Τδν δέκατο ένατο αίώνα, κάθε θυσία στό βωμδ τής συσ
σώρευσης του κεφαλαίου δικαιώνονταν στδ δνομα τής «ύλι- 
κής Αναγκαιότητας», τής κινητήριας δύναμης δλης τής προ
ηγούμενης Ανθρώπινης Ιστορίας. Μέ παρόμοιο τρόπο καί οί 
σοσιαλιστές όρισαν τήν έπανάστασή τους μέ 8ρους Απαλλο
τρίωσης τής παραγωγικής ικανότητας δπως είχε διαμορφω
θεί στόν καπιταλισμό. ’Αλλά στδν είκοστδ αίώνα αύτδ δέν ι
σχύει κάν. Οί περισσότεροι άνθρωποι δέν βλέπουν κανένα 
νόημα ή άξία στή δουλειά τους. ’Άλλωστε ή υποαπασχόληση 
καί ή Ανεργία χαρακτηρίζουν μεγάλες δμάδες στήν Αμερι
κανική κοινωνία — τή νεολαία, τίς νοικοκυρές, τούς «χίπ- 
πίδες» καί τούς μαύρους «λοϋμπεν προλετάριους». Μέσα σ’ αύ- 
τές τίς δμάδες, πού είναι καί οί ίδιες περιθωριακές σέ σχέ
ση μέ τδν χώρο παραγωγής εμπορευμάτων, Ιχει Αναπτυχθεί 
ή Αντίληψη δτι ή ίδια ή παραγωγή είναι στδ περιθώριο τής 
κοινωνικής ζωής.

Αύτή ή τάση Ιχει ακόμα διαδοθεί καί στό χώρο τής πα
ραγωγής Αγαθών. Τδν δέκατο ένατο αίώνα ή καπιταλιστι
κή τάξη καί οί Αντιπρόσωποί της είχαν άμεση Ιπίβλεψη στή 
διαδικασία έργασίας. Αντίθετα οί καπιταλιστές συχνά Απου
σιάζουν σωματικά Απδ τή σύγχρονη Ιπιχείρηση. Έτσι ή 
εργασιακή διαδικασία μοιάζει νά καθορίζεται Από ουδέτερους 
έπιστημονικούς νόμους δπως δ συγκεντρωτισμός, ή άποτελε- 
σματικότητα, οί προσταγές τής τεχνολογίας κλπ. Αότό τδ 
φαινόμενο Αντανακλά τήν αύξανόμενη όρθολογικοποίηση 
τής έργασιακής διαδικασίας καί Ινισχύει τήν τάση νά βλέ
πουμε τή σύγχρονη κοινωνία σάν κυριαρχία Ανώνυμων, Α-
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πρόσωπωγ δυνάμεων πάνω στό ατομΛ. ’Αντί νά. ΙρχεταΛ, α
ντιμέτωπο μέ τήν καπιταλιστική τάξη, τό προλεταριάτο Αν
τιμετωπίζει άφηρημένους έπιστημονικούς νόμους καί «Αμέ
τρητους, άμεσους καταπαεστές» 85.

Ό  συνδυασμός της σπατάλης, τής όποαπασχόλησης καί 
τής όρθολογικοποίησης κόντεψε νά καταστρέψει τήν Αντί
ληψη των Ανθρώπων γιά τό ρόλο πού Ιπαιζαν σ’ ενα ένιαΐο 
σύστημα, κοινωνικής παραγωγής. Ένίσχυσε τήν τάση νά ψά
χνει δ κόσμος τό νόημα στήν προσωπική ζωή, καί νά τήν 
βλέπει κάτω άπό έντελώς υποκειμενικό πρίσμα. Ή  Απομόνω
ση τόσο μεγάλου μέρους τής σύγχρονης ζωής άπό τό χώρο 
παραγωγής αναγκαίων ειδών, τής δίνει αύτόν τόν Αφηρη- 
μένο χαρακτήρα. Καί ή «κοινωνία» καί ή προσωπική ζωή 
βιώνονται σάν δύο Αμορφα σχήματα, χωρίς κοινό πυρήνα, σέ 
ενα Ανεξήγητο μπέρδεμα.

Ό  μεταβαλλόμενος χαρακτήρας τής Αναπτυγμένης κα
πιταλιστικής παραγωγής, Ιχει έπεκτείνει τήν προσωπική 
ζωή, άλλά μέ περιορισμένες καπιταλιστικές μορφές. Καθώς 
μειώνονταν οί δυνατότητες επένδυσης στό χώρο τής παρα
γωγής Αναγκαίων ειδών, τό κεφάλαιο έπεκτάΟηκε καί στή 
σφαίρα τής προσωπικής ζωής. Μ’ αύτόν τόν τρόπο Αναπτύχ
θηκαν τομείς δλόκληροι — ot «-υπηρεσίες» 86. "Αλλα παρα
δείγματα είναι τά μέσα Ινημέρωσης καί άλλες μορφές κουλ
τούρας, τά ταξίδια, τά σπόρ, ή ψυχοθεραπεία, ή ύγεία καί 
οί κερδοσκοπικές θρησκείες. Μιά καί ή παραγωγή δέν δίνει 
πιά συνοχή στήν κοινωνική ζωή, ή καπιταλιστική τάξη ά- 
ναζήτη<κ Χλλους τρόπους κοινωνικής Αλληλεγγύης. ’Ιδιαί
τερα τό έκπαιδευτικό σύστημα Ανέλα€ε νά διδάξει τούς Αν
θρώπους νά «τά πηγαίνουν καλά» μεταξύ τους °7. Ό  όλοένα 
μεγαλύτερος ρόλος πού παίζει ή πνευματική έργασία στή δια
δικασία παραγωγής, είχε σάν Αποτέλεσμα νά δημιουργηθοΰν 
νέες Ιδιότητες δπως ή «φαντασία» καί ή «εύακΛησία», πού 
μέ τή σειρά τους διαμόρφωσαν τήν προσωπική ζωή.

Ή  έμφαση πού δόθηκε στίς πωλήσεις, τομέα σύμφωνο 
μέ τήν άνοδο τής μαζικής παραγωγής, καθώς καί ή Ιμφαση 
πού δόθηκε Από τις ύπηρεσίες καί τό κράτος στή «συνεργα
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σία μέ τούς Ανθρώπους», Ιστρεψαν τήν προσοχή στήν ψυχο
λογία καί σέ καινούργιες μορφές ευαισθησίας. Ή  διαίσθηση 
γιά τήν προσωπική ζωή τών άλλων, πού σέ μεγάλο βαθμέ 
κερδίζεται μέ τήν αότο - συνείδηση, διδάχτηκε σέ μεγάλα 
τμήματα τής έργατικής τάξης: Ιγινε πιά μιά παραγωγική 
ικανότητα άπαραίτητη γιά τήν καπιταλιστική Ανάπτυξη. 
Μέ πορόμοιο τρόπο ή έργατική τάξη καί οί μικροαστοί θέ
λησαν νά Απαλλαγούν άπδ τδν «έγωιστικδ άτομικισμδ» πού 
συνδέεται μέ τδν καπιταλισμό τοΰ laissez - faire, οτδ δνομα 
τής συνεργασίας, τής κοινωνικότητας καί τής άνοχής 8β. ’Αλ
λά ή «συνεργασία» καί ή «κοινωνικότητα» έπι βάλλονται μέ
σα άπδ αόταρχικούς θεσμούς δπως τά δημόσια σχολεία, πού 
Ιχουν τήν εύθύνη —καί τήν έξουσία— νά κάνουν τούς Αν
θρώπους νά τά πηγαίνουν καλά μεταξύ τους.

Μέ παρόμοιο τρόπο, δ δλο καί πιδ τεχνολογικός χα
ρακτήρας τής σύγχρονης παραγωγής δημιούργησε τήν ά
νάγκη γιά έργάτες μέ ικανότητες Ικφρασης, πρωτοβουλίας 
καί δημιουργηκότητας. Τδ Ικπαιδευτικδ σύστημα δμως συ- 
γκάλυψε αυτές τις ικανότητες μέ τήν Ιδεολογία τής προσω
πικής έξέλιξης, καί δέν τις παρουσίασε σάν ικανότητες Α
παραίτητες γιά τήν παραγωγή. Τδ Αποτέλεσμα ήταν δτι άν
τρες καί γυναίκες (άλλά κυρίως οί άντρες) Ιμαθαν νά Α
σχολούνται μέ τήν μοναδικότητά τους καί νά βλέπουν τδν έ- 
αυτό τους μέσα άπδ χίμαιρες δπως ή «Ιδιοφυία» ή τδ «ταλέν
το» πού ύποτίθεται δτι ήταν Ιμφυτα σέ βρισμένες προσωπι
κότητες. Βασικά ή ιδιοφυία καί τδ ταλέντο Αναπτύσσονται 
σάν Αλλοτριώσιμες μορφές πνευματικής έργασίας. Παρ’ δ
λα αυτά, οί τάσεις γιά Ικφραση καθώς καί γιά συνεργασία, 
Απειλούν διαρκώς νά ξεφύγουν πέρα άπδ τή συγκεκριμένη 
μορφή πού Ιχουν μέσα στήν καπιταλιστική παραγωγή. Ένώ 
οί τάσεις αύτές είναι πιδ ϊντονες στά τμήματα τών έργαζο- 
μένων μέ ψηλδ μορφωτικδ Ιπίπεδο, ή Ιδεολογία πού βρίσκε
ται πίσω τους Απλώνεται σέ 2λα τά τμήματα.

Δημιουργήθηκε μιά πολυποίκιλη συλλογική συνείδη
ση. Ένω βιώνεται προσωπικά σάν Ατομική καί μοναδική, 
συγχρόνως διαμορφώνεται Απδ τήν καπιταλιστική Ανάπτυξη 
καί είναι Αναπόσπαστο τμήμα της. Οί μή μαρξιστές διανο
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ούμενοι άντιλήφτηκαν πάντα αύτή τήν διαδικασία Ιδεολογι
κά, χάνοντας μιάν Αφαίρεση είτε στό άκρο τής προσωπικές 
μοναδικότητας εΓτε στό άκρο τοδ κοινωνικού έλεγχο». Ο* 
θεωρίες τους γιά τόν εικοστό αιώνα δείχνουν εϊτε τήν «μαζι
κή κοινωνία», τόν «έτερο - κατευθυνόμενο άνθρωπο», τούς «Αν
θρώπους χωρίς Ικανότητες», τούς «Ανθρώπους τής δργάνωτ 
σης», τόν «κομφορμισμέ», τήν «άνοδο τών μαζών» ή, τό ά
κρο Αντίθετο, τόν «ύπαρξιακό άνθρωπο», τόν «παράλογο άν
θρωπο», τόν «ψυχολογοκό άνθρωπο», τόν «μεταβιομηχανικό 
άνθρωπο» ή τόν «άνθρωπο στήν κοινωνία τής Αφθονίας», τόν 
άνθρωπο γιά τόν όποίο ή κόλαση είναι οί άλλοι. Ούσιαστικά, 
ό Αναπτυγμένος καπιταλισμός έχει παράγει μαζικά συγκε
κριμένες μορφές προσωπικής ζωής καί Ατομικότητας, οί ό
ποιες ένισχύουν καί συγχρόνως Απειλοδν τήν καπιταλιστική 
ήγειμονία.

Ή  σύγχρονη οικογένεια, δλο καί πιό ξεκομμένη άπό 
τήν παραγωγή, Απειλεί νά γίνει μιά τρύπα ύποκειμενισμοϋ 
χωρίς κανένα κοινωνικό νόημα. Μέσα της Ιχει Αναπτυχθεί 
Ινας κόσμος τρομερής ψυχολογικής περιπλοκότητας, σάν Αν
τιστάθμισμα στό φοβερά Ορθολογικό καί Απρόσωπο χαρακτή
ρα πού Ιδωσε τό κεφάλαιο στόν χώρο τής παραγωγής έμπο- 
ρευμάτων. Οί άτομοαστικές Αξίες πού τράφηκαν άπό αίώνες 
Αστικής Ανάπτυξης — αύτοσυνείδηση, μανία τελειότητας, 
Ανεξαρτησία—  πήραν πιά καινούργιο σχήμα μέσα άπό τήν 
Απληστία τής προσωπικής ζωής στήν Αναπτυγμένη καπιτα
λιστική κοινωνία. Ή  έσωτερική ζωή τής οικογένειας κοΛο
ρίζεται Από μιά άναζήτηση προσωπικής δλοκλήρωσης γιά 
τήν όποία δέν φαίνεται νά ύπάρχουν κανόνες 89. "Ενα μεγάλο 
μέρος αύτής τής Αναζήτησης ίγινε σέ βάρος τών γυναικών.

"Ηδη στό τέλος τοδ δέκατου Ινατου αίώνα οί Αμερι
κανοί ύπέφεραν άπό μιάν αίσθηση τοδ μειωμένου τους ρό
λου καί κύρους σέ σύγκριση μέ τίς μητέρες καί τΙς γιαγιά
δες τους90, γυναίκες δηλαδή πού δούλευαν μέσα στήν πα
ραγωγική μονάδα τής οίκογένειας πού καθοριζόταν άπό 
τήν Ατομική Ιδιοκτησία. Σ* Ινα γράμμα στήν Τζέην "Αν- 
ταμ; στίς άρχές τοΰ είκοστοδ αίώνα, ή Σαρλότ Τζήλμαν

73



περιγράφει τήν αίσθηση της παντρεμένης, δτι ζεί άπό δεύ
τερο χέρι, δτι ζεΐ τή ζωή σέ μετάφραση, δτι βρίσκεται ά- 
προετοίμαστη καί φοβισμένη «μπροστά στήν έμπειρία»91. 
Μέχρι τό 1970 δ φόβος αυτός Ιγινε μιά φοβερή αίσθηση α
πώλειας. Ή  Μέρεντιθ Τάξ περιγράφει τδ «βάλτο τοΰ ιδιω
τικού χρόνου καί τόπου» τής νοικοκυράς:

«'Όταν είμαι μόνη μου, δέν είμαι τίποτα. Ξέρω 
μονάχα δτι υπάρχω γιατί μέ χρειάζεται κάποιος πού 
είναι άληθινός, δ άντρας μου καί τά παιδιά μου. Ό  άν
τρας μου βγαίνει Ιξω στόν άληιθινό κόσμο... έγώ μένω 
μέσα στόν φανταστικό κόσμο τοΰ σπιτιού, κάνοντας 
δουλειές πού τις περισσότερες τις δημιουργώ μόνη μου, 
καί γιά τις οποίες δέν ένδιαφέρεται κανείς έκτός άπό 
μένα. Φαίνεται δτι Ιχω μπλεχτεί σέ κάποιου είδους μυ
στηριώδη κύκλο 92.

"Οπως ή Εμφάνιση τής βιομηχανίας στόν δέκατο δ- 
γδοο καί δέκατο Ινατο αιώνα ξέκοψε τις γυναίκες άπδ τούς 
άντρες καί εδωσε καινούργιο νόημα στήν αντρική κυριαρ
χία, Ιτσι καί ή έμφάνιση τής μαζικής έκπαίδευσης δημι
ούργησε τή σύγχρονη μορφή νεολαίας καί έφηβείας. Τό 
«χάσμα τών γενεών» είναι αποτέλεσμα τοΰ δτι ή οικογένεια 
μένει πίσω άπό τις κυρίαρχες τάσεις τής κουλτούρας καί 
τών άλλαγών στίς παραγωγικές Ικανότητες πού τά παιδιά 
μαθαίνουν στό σχολείο κι άπό τά μέσα Ινημέρωσης. Οί γο
νείς είναι τώρα στά μάτια τών παιδιών τους «χαζοί» καί 
«καθυστερημένοι», γιατί άντιπροσωπεύουν ενα προηγούμενο 
στάδιο στήν καπιταλιστική άνάπτυξη. Άπό τις άρχές τοΰ 
εικοστού αιώνα ή οικογένεια άρχισε νά φαίνεται στούς νέ
ους σάν μιά φυλακή ξεκομμένη άπ’ τήν πραγματικότητα93.

Συγχρόνως, μέ τή μορφή τής κοινής γνώμης, άναπα- 
ράγονται στήν οικογένεια οί έπιταγές της καπιταλιστικής 
παραγωγής, ιδιαίτερα σέ σχέση μέ τις «προσδοκίες» μέ τις 
όποιες οί γονείς πειθαναγκάζουν τούς έαυτούς τους καί τά 
παιδιά τους στήν ύποταγή 94. Ό  πατέρας, δπως καί δ δά
σκαλος ή δ άστυνομικός, εμφανίζεται νά συμβολίζει δλόκλη
ρη τήν άστική τάξη πραγμάτων. Έτσι, δ διαχωρισμός ά-
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νάμεσα στο δημόσιο καί τό ιδιωτικό άναπαράγεται ιμέσα 
στήν οικογένεια. "'Οπως καί στόν «Ιξω κόσμο», οί άνθρω
ποι νιώθουν δτι κανείς δέν τούς γνωρίζει πραγματικά, δέν 
Αναγνωρίζονται γιά τήν άξια τους, γιαυτδ πού είναι.

Ένώ ή προσωπική ζωή λειτουργεί σάν καταφύγιο, I- 
χει συγχρόνως άποπροσωποποιηθεΐ. Οί υποκειμενικές σχέ
σεις τείνουν νά άποδεσμευτοΰν, νά γίνουν άπρόσωπες καί νά 
καθορίζονται μηχανικά. Ή  ένδοσκόπηση ύποσχέθηκε σέ 
άντρες καί γυναίκες εναν δλόκληρο καινούργιο κόσμο, άλ
λά ή εσωτερική ζωή μας άντηχεΐ δλο καί περισσότερο τις 
φωινές ϊλλων, τις Ιπιταγές τής κοινωνικής παραγωγής. 
Αύτδ ήταν άναπόφευκτο γιατί ή έξάπλωση τής έσωτερικής 
καί προσωπικής ζωής ήταν τόσο σύμφυτη μέ τήν καπιτα
λιστική άνάπτυξη στή σύγχρονη Ιποχή, δσο καί ή Ιξάπλω- 
ση τοΰ καπιταλισμού σ ’δλόκληρο τδν κόσμο.

Αύτή δμως ή διαδικασία διαμόρφωσε καί τις έπανα- 
στατικές δυνατότητες τοΰ καιροΰ μας. Τούς προηγούμενους 
αιώνες μόνο μιά χούφτα άτομα αναγνωρίζονταν γιά τις ι
διαίτερες άξιες τοΰ μυαλοΰ καί τοΰ χαρακτήρα τους· δλοι 
οί ύπόλοιποι, άντρες καί γυναίκες, συνθλίβονταν σέ μιά γε
νική ομοιομορφία στδν αγώνα γιά τήν Ιπι6ίωση. Αύτδ πού 
ξεχωρίζει τήν Αναπτυγμένη καπιταλιστική κοινωνία είναι 
δτι ή Ιμφαση στήν άτομική Ιξέλιξη καί μοναδικότητα Ιχει 
γίνει μιά τάση πού χαρακτηρίζει δλόκληρη τήν κοινωνία.

Ή  άστική τάξη Ικανέ τήν έπανάστασή της στδ 8νομα 
μιας συγκεκριμένης μορφής ιδιοκτησίας —  τής άτομικής 
ιδιοκτησίας —  πού ήταν ήδη στήν κατοχή της. ’Αλλά γιά 
τό προλεταριάτο, ή μόνη ιδιοκτησία πού Ιχει, βρίσκεται 
μέσα. του: ή εσωτερική μας ζωή, καί κοινωνικές δυνατότη
τες, τά δνειρά μας, οί Ιπιθυμίες μας, οί φόβοι μας, ή αί
σθηση τοΰ έαυτοΰ μας σάν όντα μέ κάποια συνοχή. Μιά 
καινούργια άντίληψη Ιχει Ιμφανιστεΐ σέ μαζική κλίμακα, 
πού Αντανακλά τδ διαχωρισμό τής προσωπικής ζωής άπδ 
τήν παραγωγή: είναι οί άνθρώπινες σχέσεις καί οί άνθρω
ποι σάν αυτοσκοπός.

Αύτή ή άντίληψη, δπως έπικρατεΐ σήμερα, είναι ι
δεολογική. Παρουσιάζει τούς άνθρώπους σάν αυτοσκοπό
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μόνο στό βαθμό πού είναι άποκομμένοι άπ’ τή διαδικασία 
έργασίας. Τέτοιες άντιλήψεις άφθονοΰν στόν κόσμο τής 
σύγχρονης τέχνης, τής ψυχολογίας καί τών κοινοβίων, καί 
σέ ουτοπικούς συγγραφείς δπως ό Νόρμαν Ο. Μπράουν, πού 
δραματίζονται μιά κοινωνία πού βγαίνει Ιξω καί πέρα άπ’ 
τό χώρο τής ύλικής άναγκαιότητας. Άλλά άπό μόνες τους 
δέν άρκοΰν γιά νά θεμελιώσουν τό μετασχηματισμό τής κοι
νωνίας, μιά καί ή καινούργια κοινωνία —  σοσιαλιστική, 
κομμουνιστική ή άναρχική —  θάπρεπε άπαραίτητα νά βα
σιστεί πάνω σέ μιά καινούργια δργάνωση τής έργασίας κι 
ενα νέο τρόπο παραγωγής.

Αυτές δμως οί άντιλήψεις έκφράζουν καί κάτι πού εί
ναι .ρεαλιστικό: τήν πιθανότητα μιάς κοινωνίας δπου ή 
παραγωγή άναγκαίων είδών είναι δευτερεΰον μέρος τής 
κοινωνικής ζωής καί δπου ό σκοπός καί ό χαρακτήρας τής 
παραγωγής καθορίζεται άπό τΙς άνάγκες τών συγκεκριμέ
νων μελών τής κοινωνίας. Είναι χαρακτηριστικό τό δτι ή 
οικογένεια, δπου μέχρι τώρα συνέβησαν πολλές άπό τίς πιό 
παγκόσμιες καί άπαραίτητες διαδικασίες τής κοινωνίας, 
δείχνει έπίσης καί τήν περιορισμένη δυνατότητα τ©0 καπι
ταλισμού νά υποτάξει τΙς άνθρώπινες άνάγκες στή δίκιά 
του κενή δόξα. Μέσα στίς βασανισμένες συχνά σχέσεις τής 
σύγχρονης προσωπικής ζωής μπορούμε νά διακρίνουμε τήν 
τελευταία καί δημοκρατικότερη μορφή μιάς παλιάς έλπί- 
δας: δτι ή άνθρωπότητα μπορεΐ νά προχωρήσει σέ μιά 
ζωή πού δέν θά ύποτάσσεται πιά στίς σχέσεις παραγωγής. 
Ή  Ιλπίδα αύτή μέ διάφορες μορφές, Ιχει γεννήσει ριζο
σπαστικά καί έπαναστατικά κινήματα άπό τό δέκατο ένα
το αίώνα.
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5
Ή  πολιτική και ή προσωπική ζωή

Καθώς ή έμφάνιση τοδ βιομηχανικού καπιταλισμού 
άπομάκρυνε τήν παραγωγή άγαθών άπό τό σπίτι, οί άντρες 
καί οί γυναίκες Ιφτασαν νά θεωρούν τήν οικογένεια ξέχω
ρη άπό τήν οικονομία καί τήν προσωπική ζωή σάν χωριστή 
σφαίρα άποκομμενη άπό τήν κοινωνία γενικά. Τά έπανα- 
στατικά κινήματα ένάντια στόν καπιταλισμό Ιτειναν νά ά- 
ναπαράγουν αύτό τόν διαχωρισμό στό βαθμό πού δέν τόν άμ- 
φισβήτησαν. Ή  πιό πρόσφατη —καί άκραΐία—  έκφραση αύ- 
τής τής τάσης είναι ή πόλωση άνάμεσα στό ριζοσπαστικό 
φεμινισμό καί στούς παραδοσιακούς Αμερικανούς σοσια
λιστές καί κομμουνιστές.

Ό  ριζοσπαστικός φεμινισμός, δπως παρουσιάζεται στό 
« Δ ι α λ ε κ τ ι κ ή  τ ώ ν  Φ ί λ ω ν »  τής Φάιρστοουν, πι
στεύει δτι ή κύρια αίτια τοδ πολέμου, τής έκμετάλλευσης 
καί τοδ ρατσισμού είναι ή «ψυχολογία τής έξουσίας», ή Α
διάκοπη προσπάθεια κυριαρχίας πάνω στούς άλλους, πού 
ξεκινάει άπό τήν άντρική κυριαρχία μέσα στήν οίκογένεια. 
Ή  οικονομική Ικμετάλλευση, πού οί μαρξιστές θεωρούνε 
τήν κινητήρια δύναμη τής ιστορίας, δέν είναι παρά μιά 
μορφή έξουσίας. Ή  Φάιρστοουν θεωρεί βτι ή οικογένεια 
λειτουργεί αύτόνομα άπό τήν οικονομία’ διαμορφώνοντας 
τήν ψυχολογική ζωή άντρών καί γυναικών, διαμορφώνει 
τήν οίκονομία καί τήν ύπόλοιπη κοινωνία. ’Αντίθετα άπό 
άλλα κινήματα πού συγκέντρωναν τήν προσοχή τους σέ έ-
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ξωτερικές έκδηλώσεις κοινωνικού Ιλεγχου, δπως τήν οικο
νομία καί τό κράτος, δ ριζοσπαστικός φεμινισμός ήθελε νά 
πάει βαθύτερα καί νά μεταμορφώσει άμεσα άντρες καί γυ
ναίκες.

Τό άμερικανικό Κομμουνιστικό Κόμμα καί οί περισ
σότερες άλλες σοσιαλιστικές δργανώσεις στάθηκαν στδ άν- 
τίθετο άκρο άπό τό ριζοσπαστικό φεμινισμό. Οί ομάδες αύ- 
τές 'συγκέντρωσαν τήν προσοχή τους στίς άμεσες σχέσεις 
έργατών καί καπιταλιστών μέσα στό χώρο παραγωγής έμ- 
πορευμάτων, άποκλείοντας Αλλους κοινωνικούς χώρους. 
’Έδωσαν στίς γυναίκες δευτερεύοντα ρόλο στό σοσιαλιστικό 
κίνημα καί τό ύπολόγισαν μόνο στό βαθμό πού ήταν μέλη 
τής έργατικής τάξης. Υποβίβασαν τήν Ινασχόληση τοΰ ρι
ζοσπαστικού φεμινισμού με τήν οικογενειακή ζωή, θεω
ρώντας την «μικροαστική» ή «όποκειμενική» μανία. Ή  
προσωπική ζωή καί ή οικογένεια, ύποστήριζαν, θά άλλαζε 
λίγο - πολύ αύτόματα μέ τήν έπανάσταση στό χώρο τής πα
ραγωγής Ιμπορευμάτων.

"Οπως προσπάθησα νά δείξω, ή πόλωση αύτή Ιχει τις 
ρίζες της στήν κοινωνική δομή τής Αναπτυγμένης καπιτα
λιστικής κοινωνίας καί θά ήταν ίσως χρήσιμο σ’ αότό τό 
σημείο νά άνακεφαλαιώσω τά σημεία πού ήδη θίχτηκαν. 
Ή  Φάιρστοουν θεωρεί τό διαχωρισμό τών γυναικών στήν 
οικογένεια, καί τών άντρων στήν οικονομία σάν φυσική ή 
βιολογική κατάσταση πού προϋπάρχει τής Ιστορίας’ βασικά 
έμφανίστηκε σέ σχετικά πρόσφατο στάδιο τής καπιταλιστι
κής άνάπτυξης. Μέχρι τήν έμφάνιση τής βιομηχανίας, καί 
ή προσωπική ζωή καί ή παραγωγή έμπορευμάτων ήταν 
δργανωμένα μέσα στήν οικογένεια — τή μονάδα πού βα
σιζόταν στήν άτομική Ιδιοκτησία. Στίς Ηνωμένες Πολι
τείες, έξαιτίας μιάς σχετικά πλατιάς διάδοσης τής μικρής 
άτομικής ιδιοκτησίας, αύτός δ τρόπος ζωής είχε Ιδιαίτερη 
διάδοση καί διάρκεια. Οί λευκοί Αμερικανοί, καί μετά τόν 
Ιμφύλιο πόλεμο καί οί Μαύροι, δνειρεύονταν διαρκώς νά 
γίνουν άνεξάρτητοι μικροϊδιοκτήτες παραγωγοί —γεωργοί, 
μαγαζάτορες βιοτέχνες, μηχανικοί καί τεχνίτες μέ δικά 
τους Ιργαλεία. "Οπως καί στήν Εύρώπη, τό Ιδεώδες αύτό
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διαψεύστηκε άπό τήν ίδια τήν Αστική τάξη πού τό δημι
ούργησε. ’Αρχίζοντας μέ τούς Αποικισμούς, οί Αμερικανοί 
■καπιταλιστές έξ ανάγκασαν τούς μικροπαραγωγούς στήν οι
κονομική έξάρτηση. Μέχρι τό 1840 ή έμφάνιιση τής Υφαν
τουργίας στή Νέα ’Αγγλία είχε κοινωνικοποιήσει μιά άπό 
τΙς "κύριες μορφές τής γυναικείας οικιακής έργασίας. Σ’ ό- 
λόκληρο τό δέκατο Ινατο αίώνα τό βιομηχανικό κεφάλαιο 
απλώθηκε στό Νότο καί τή Δύση. Παρ’ δλα αυτά τό ιδεώ
δες τοδ Ανταγωνιστικού Ατομικισμού Ιπέζησε χάρη στήν ot- 
κονομική καί γεωγραφική έπέκταση πού οί ’Αμερικανοί Άρ
χισαν νά θεωρούν φυσική — δπως θεωρούσαν καί τήν Ατο
μική ιδιοκτησία φυσική. Τό Αποτέλεσμα ήταν δτι ό μετα
σχηματισμός πού Ιφερε ή προλεταριοποίηση, συνέβη Αργό
τερα Απ’ δ,τι στήν Εύρώπη καί ήταν Ιδιαίτερα αισθητός. 
Παρόλο πού μέχρι τό 1870 δύο άπό τούς τρεις παραγωγι
κά ενεργούς Αμερικανούς, Ικτός άπό τΙς νοικοκυρές, ήταν 
μισθωτοί έργάτες95, πολλοί άπ’ αύτούς ήταν σχεδόν τεχνί
τες καί κάποτε θα Αποκτούσαν ιδιοκτησία. Οί μικροεργοδό- 
τες τών Αγροτών, Αντίθετα Από τούς μεγάλους έμπορους καί 
κεφαλαιούχους, συχνά συσπειρώνονταν μέ τούς ύπαλλήλους 
τους κΑτω Από τόν δρο «έλεύθερη έργασία».

Στή διάρκεια τοΰ τελευταίου τρίτου τού δέκατου Ινα- 
του αιώνα καί ιδιαίτερα μετά τό 1890, οί Αργές Αναπόφευ
κτες τάσεις τής καπιταλιστικής Ανάπτυξης έφεραν μιά ποιο
τική άλλαγή. Ή  Αμερικανική κοινωνία πολώθηκε Απ’ τή 
μιά μεριά σέ μιά μικρή συγκεντροποιημένη άστική τάξη, 
πού ΐλεγχε τά «τράστ», κι άπό τήν άλλη σέ μιά μάζα στε
ρημένων προλετάριων πού μόνη τους ιδιοκτησία ήταν ή έρ- 
γατική τους δύναμη ·καΙ τά οικιακά τους είδη. Μέχρι τόν 
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ή άναφαινάμενη μονοπωλιακή 
καπιταλιστική τάξη είχε εΙσάγει τόν Αμερικανικό λαό σέ 
μιά νέα έποχή. Προτάσεις δπως «τό τέλος τής Αμερικανι
κής Αθωότητας» ή «ή ένηλικίωση τής ’Αμερικής», συμβο
λίζουν τή συγκατάβαση τών Αμερικανών γιά τό Θάνατο τής 
άτομικής παραγωγικής Ιδιοκτησίας καί τήν είσοδό τους σέ 
μιάν Απέραντη στρατιά έργασίας, πού κάθε πρωί πάει στή
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δουλειά, καί τά βράδια καί τά σαββατοκύριακα συνέρχεται 
άπ’ αυτήν γιά νά ξαναδουλέψει.

Αύτδς δ μετασχ^μ-ατισμάς γέννησε καi μιά καινούργια 
μορφή οικογένειας, πού φαινομενικά δέν είχε καμμιά σχέ
ση |ii τήν υπόλοιπη κοινωνία. Ή  παραγωγή Ανταλλακτι
κής Αξίας δέ γινόταν πιά στήν οικογένεια άλλά άνατέθηκε 
σε «Απρόσωπα» συγκροτήματα μεγάλης κλίμακας. Άλλά 
άντ'ι νά καταστρέφει τήν παραδοσιακή άστική οίκογένεια, ή 
άλλαγή αύτή τής Ιδωαε καινούργιο νόημα: Ιγινε δ χώρος 
τής ευτυχίας, τής άγάπης καί τής προσωπικής έλευθερίας. 
Μέ τήν έμφάνιση τοϋ μονοπωλιακού καπιταλισμού, ή οικο
γένεια Ιγινε 6 κυριότερος θεσμός τής κοινωνίας, πού ήταν 
αφιερωμένος στίς προσωπικές άνάγκες τών μελών της. 'Η 
κοινωνία χωρίστηκε σέ έσωτερικό καί Ιξωτερικό κόσμο. 
Στό §να άκρο τό άτομο πρωταγωνιστούσε, καί έπικροτοδσε 
μιά κάποτε Απελπισμένη Αναζήτηση ζεστασιάς, Ιπαφής καί 
άλληλοΟποστήριξης. Στό άλλο άκρο οί κοινωνικές σχέσεις 
ήταν Ανώνυμες καί καταναγκαστικές' τό άτομο ύποβιβάστη- 
κε σέ Ανταλλάξιμη οικονομική μονάδα.

Ή  ίδια αύτή άλλαγή θόλωσε καί συγκάλυψε τή θέση 
τής νοικοκυράς στήν καπιταλιστική παραγωγή. Ή  συγκε
κριμένη ταξική θέση τής νοικοκυράς στόν καπιταλισμό βρι
σκόταν τώρα στήν «άταξικότητά» της — δηλ. στήν Απουσία 
άμεσης σχέσης μέ τήν καπιταλιστική τάξη96. 01 σοσιαλι
στές καί διάφοροι άλλοι θεωρούσαν δτι ή ταξική της θέση 
ήταν ίδια μέ τοδ συζύγου της, έφόσον ή σχέση της μέ τόν έ- 
ξωτερικό κόσμο περνοδσε μέσα Από τόν άντρα της. Ή  δημι
ουργία δμως ένός διαφορετικοϋ χώρου προσωπικής ζωής 
στό προλεταριάτο είχε σάν συνέπεια καί τή δημιουργία μιας 
ξέχωρης τάξης Από νοικοκυρές καί μητέρες πού ή σωματι
κή καί πνευματική τους έργασία άναπαρήγε αύτό τό δια
φορετικό χώρο. Αντίθετα Από τόν προλετάριο πού δού
λευε σέ μεγάλες κοινωνικοποιημένες μονάδες καί Ιπαιρνε 
μισθό, ή νοικοκυρά δούλευε μόνη καί άμισθη. ’Αντί νά δου
λεύει σέ συγκρότημα, ή νοικοκυρά δούλευε γιά Ιναν συγ
κεκριμένο άντρα, γιά τόν έαυτό της, καί γιά τά παιδιά καί 
τούς συγγενείς του. Τό νοικοκυριό καί ή άνατροφή τών παι



διών θεωρήθηκαν φυσικές καί προσωπικές λειτουργίες πού 
γίνονται σέ κάποιο Ιδιωτικό χώρο Ιξω άπ’ τήν κοινωνία.

Τά σοσιαλιστικά κινήματα τοΟ είκοστοϋ αίώνα δέν Αμ
φισβήτησαν αύτή τήν Ιδεολογική άποψη γιά τήν προσωπι
κή ζωή καϊ τήν έργασία τδν γυναικών μέσα στδ σπίτι. Ή  
βάση αύτής τής Ιδεολογίας είναι ή άποψη δτι ή παραγω
γή και ή οικονομία περιορίζονται στδ χώρο τής παραγω
γής έμπορευμάτων καί τής Ανταλλαγής. Σύμφωνα μέ τδν 
Μάρξ, γιά νά έπιβιώαει δποιαδήποτε κοινωνία, πρέπει τά 
μέλη της νά όργανωθοδν σ’ ένα σύστημα κοινωνικής πα
ραγωγής γιά νά Ικανοποιήσουν τίς βασικές τους ύλικές ά
νάγκες. Ή  μορφή μέ τήν δποία διαιρείται ή κοινωνική έρ- 
γασία ποικίλλει άπδ κοινωνία σέ κοινωνία καί καθορίζεται 
άπό τόν κυρίαρχο τρόπο παραγωγής. Ή  καπιταλιστική πα
ραγωγή παίρνει τή μορφή τής παραγωγής ύπεραξίας. Τδ 
γεγονός δτι οί νοικοκυρές καί οί μητέρες δέν παράγουν ύ- 
περαξία συγκάλυψε τή συμμετοχή τους μαζί μέ τή μισθωτή 
έργασία σ’ Ινα άλληλοεξαρτώμενο σύστημα παραγωγής. 
Έ τσι, δταν οί σοσιαλιστές Ιλεγαν δτι ή οίκονομία είναι ή κα
θοριστική δύναμη στή κοινωνία καί περιόριζαν τήν Ιννοια 
τής οικονομίας <πό χώρο τής ύπεραξίας, τούς διέφευγε ή Ιν- 
νοια τοΰ καπιταλισμού σάν σύνθετο κοινωνικό σύστημα.

’Αποκλείοντας τήν οίκογένεια άπό τήν θεωρία τους γιά 
τήν καπιταλιστική παραγωγή, οί σοσιαλιστές δέν μπόρεσαν 
νά ξεχωρίσουν τήν είδική καταπίεση τών γυναικών άπό τή 
γενική καταπίεση τής έργατικής τάξης. Συγκεντρώνοντας 
τήν προσοχή τους στήν άνάπτυξη τής βιομηχανίας καί τοΰ 
προλεταριάτου, ξέχασαν τό συμπληρωματικό τους στοιχείο: 
τήν Απομόνωση τών νοικοκυρών και τών παιδιών άπό τήν 
κοινωνικοποιημένη παραγωγή καί τήν έμφάνιση μιάς χωρι
στής περιοχής προσωπικής ζωής πού κάλυπτε τήν σπιτική 
έργασία τών γυναικών. "Ολα τά σοσιαλιστικά προγράμματα 
πού Ιγιναν γιά τήν άπελευθέρωση τών γυναικών, έξαρτιόνταν 
άπό τήν είσοδο τών γυναικών στήν στρατιά τών μισθωτών. 
“Ετσι καί δ φεμινισμός, πριν άπδ τήν έμφάνιση τοΰ σύγχρο
νου γυναικείου κινήματος, προσπάθησε νά Απελευθερώσει τίς 
γυναίκες δίνοντας Ιμφαση στίς δουλειές, στήν Ιση Αμοιβή,
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στή μόρφωση, και κυρίως, στήν ψήφο. Τό Αποτέλεσμα, δπως 
στή ρωσική έπανάσταση ή στόν Αμερικανικό φεμινισμό τών 
αρχών τοδ αίώνα μας, ήταν δτι άλλαξε ή θέση των γυναικών 
σαν μισθωτές Ιργαζόμενες ή έπαγγελματίες, ή στήν πολιτική 
ζωή, άλλά ή θέση τους μέσα στήν οικογένεια Ιμεινε σχετι
κά ανέπαφη. Άκόμα τά σοσιαλιστικά κινήματα Ιχασαν τήν 
έπαφή τους μέ τήν έξέλιξη τής σύγχρονης προσωπικής ζωής. 
Αποκλείοντας τήν οικογένεια άπό τήν άντίληψη τής κοι
νωνικής παραγωγής, οί σοσιαλιστές έτειναν νά Αποδεχτούν 
τήν ιδεολογική δψη τής προσωπικής ζωής πού έπικρατεϊ 
στήν άστική κοινωνία —δτι ή προσωπική ζωή είναι ενα έν- 
τελως Υποκειμενικό φαινόμενο, πού Ιχει νόημα μόνο γιά τδ 
άτομο.

’Έξω καί Ανταγωνιστικά μέ τό σοσιαλιστικό κίνημα τού 
εικοστού αίώνα Αναπτύχθηκε μιά σημαντική σύγχρονη πα
ράδοση πού βασίστηκε στήν έμφάνιση ένός χώρου προσωπι
κής ζωής πού δέν ύποτάχτηκε έντελώς στό κεφάλαιο. ΟΕ 
ούτοπιστές, οί χίππιδες, οί Υπαρξιστές, οί μποέμ, οί ριζοσπά
στες μέ ψυχαναλυτικό προσανατολισμό, οί κοινοβιακοί καί οί 
Υποστηριχτές τής σεξουαλικής Ιλευθερίας, τόνισαν τδ βα
σικό ρόλο τής βαθύτερης ψυχολογικής Αλλαγής καί τών ά
μεσων προσωπικών σχέσεων γιά τό ξεπέρασμα αν δχι τό με
τασχηματισμό τής κοινωνίας. Οί τάσεις αύτές είχαν μιά δυ
σπιστία στό σοσιαλισμό ειδικά καί γενικότερα στήν πολιτι
κή, γιατί τις θεώρησαν έπιφανειακές ή έξωτερικές Αντιδρά
σεις σέ προβλήματα πού ήταν βαθιά ριζωμένα στήν άνθρώ- 
πινη κατάσταση. Αύτή είναι ή παράδοση άπδ τήν δποία άν
τλησε δύναμη άλλά καί τήν δποία πολέμησε δ ριζοσπαστι
κός φεμινισμός. "Οπως καί ή παράδοση αύτή, δ ριζοσπαστι
κός φεμινισμός ζητά νά Υπερασπιστεί τό προσωπικό καί νά 
κατοχυρώσει τήν έγκυρότητα τοΰ ύποκειμενικοΰ. "Οσο γιά 
τήν ψυχανάλυση καί άλλα πα,ρόμοια ρεύματα, δ ριζοσπαστι
κός φεμινισμός έπιμένει στήν Αναγκαιότητα τοΰ συστηματι
κού πολιτικού Αγώνα.

Άλλά ή Υπεράσπισή τοδ Υποκειμενισμού τοδ ριζοσπα
στικού φεμινισμού δέν αμφισβήτησε, παρά θεώρησε δεδομέ
νη τήν άποψη δτι ή οικογένεια καί ή προσωπική ζωή είναι
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ενας διαφορετικός χώρος πού κυβερνάται άπδ δικούς του νό
μους. ’Αντί νά βλέπει τη σύγχρονη οικογένεια σάν ιδιαίτε
ρο γνώρισμα τοΰ αναπτυγμένου καπιταλισμού, δ ριζοσπαστι
κός φεμινισμός τή θεωρεί μιά γενική μορφή καταπίεσης. 
«Κάτω καί πίσω άπδ τήν οικονομία», εγραφε ή Φάιρστο
ουν, «ή πραγματικότητα είναι ψυχοσεξουαλική». Ή  αποτυ
χία τοΰ μαρξισμού ήταν δτι «δέν έψαξε άρκετά βαθιά στίς 
ψυχοσεξουαλιχές ρίζες τής κοινωνικής τάξης» 97. Οί ρίζες 
αύτές ήταν ή κυριαρχία τών άντρων πάνω στίς γυναίκες 
καί τών μεγάλων πάνω στά παιδιά, κυρίως μέσα στήν οίκο- 
γένεια. Βασίζοντας τήν πολιτική του στήν κυριαρχία τών 
γυναικών στόν προσωπικό χώρο, δ ριζοσπαστικός φεμινισμός 
δέν αμφισβητεί τήν κυριαρχία τοΰ καπιταλισμού σ’ δλόκλη
ρη τήν κοινωνία.

"Αν καί ή αντίθεση άνάμεσα στόν ριζοσπαστικό φεμι
νισμό καί στό σοσιαλισμό Ιχει τις ρ'ίζες της στή διάσπαση 
στή δομή τής καπιταλιστικής κοινωνίας, αύτό δέν σήμαινε 
δτι τά πολιτικά κινήματα Ιπρεπε νά άναπαράγουν αύτή τή 
διαίρεση. Αύτό τό κεφάλαιο είναι ενα ιστορικό τής άνάπτυ- 
ξης αύτής τής διαίρεσης. Στόν δέκατο Ινατο αιώνα, οί σο
σιαλιστές δραματίστηκαν μιάν επανάσταση πού θά μεταμόρ
φωνε δλες τις πλευρές τής ζωής. Αύτό φαίνεται πιό καθαρά 
στούς ουτοπικούς σοσιαλιστές πού στήριξαν τό μεγαλύτερο 
μέρος τής θεωρίας τους στή μικροαστική οικογένεια δπου ή 
παραγωγή καί ή προσωπική ζωή ήταν άκόμα ενωμένα. Ό  
άτομικισμός καί δ ουτοπικός σοσιαλισμός τοΰ δέκατου ένα
του αιώνα ύπεράσπισε τό ολοκληρωμένο άτομο πού άπει- 
λοΰνταν άπό τόν κατακερματισμό τής καπιταλιστικής κοινω
νίας. Τδ ίδιο καί οί μαρξιστές σοσιαλιστές θεώρησαν δτι δι
εύρυναν τήν περιορισμένη πολιτική δημοκρατία πού Ιφεραν 
οί αστικές επαναστάσεις (Ιδιαίτερα ή Γαλλική επανάσταση) 
γιά νά χωρέσει καί τόν Ιδιωτικό οικονομικό χώρο τής πο
λιτικής κοινωνίας καί τής οικογένειας. Στή μεγαλύτερη δι
άρκεια τοΰ δέκατου Ινατου αιώνα ή σχέση άνάμεσα στήν 
παραγωγή εμπορευμάτων καί τήν υπόλοιπη κοινωνία δέν 
είχε γίνει άκόμα προβληματική καί συγκαλυμμένη. Στήν
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Ευρώπη καί τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες τό θέμα τής χειραφέ
τησης τών γυναικών επαιξε πολύ μεγαλύτερο ρόλο στά σο
σιαλιστικά κινήματα τοδ δέκατου Ινατου καί τών άρχών 
τοδ είκοστοϋ αίώνα, άπ’ δτι 2παιξε μετά τή ρωσική ϊπα- 
νάσταση. Στίς Ηνωμένες Πολιτείες τά ρεύματα καλλιτεχνι
κού νεωτερισμού, δ μποεμισμός καί ή σεξουαλική έλευθε- 
ρία είχαν πιό στενή σχέση μέ τό σοσιαλισμό πρίν άπό τό 
1920 παρά μετά. Αύτή ήταν ή περίοδος πού ο! ριζοσπάστες 
πέρίμεναν τήν έπ ικείμενη κοινωνική Ιπανάσταση.

Στίς Ηνωμένες Πολιτείες, ή διάσπαση άνάμεσα στήν 
παράδοση της προσωπικής άπελευθέρωσης καί στόν κοινω
νικό μετασχηματισμό άρχισε νά Εμφανίζεται στίς άρχές τοδ 
εικοστού αίώνα. Ή  έμφάνιση τοδ μονοπωλιακού καπιταλι
σμού Ιφερε μορφές προσωπικής ζωής πού θεωρήθηκαν άνε- 
ξάρτητα άπό τόν τρόπο παραγωγής. Τό ρήγμα αύτό βάθυνε 
άκόμα. περισσότερο έξ αιτίας τής ήγεμονίας τής Σοβιετικής 
'Ενωσης στήν Αμερικανική άριστερά καί τής έμφάνισης ϊ- 
νός πρότυπου σοσιαλισμού πού βασιζόταν άπλώς στήν προ
γραμματισμένη έπέκταση τής παραγωγής άγαθών. Ρεύματα 
πού βασίστηκαν πάνω σ’ αύτόν τόν καινούργιο χώρο τής προ
σωπικής ζωής δπως ή ψυχανάλυση καί ό μποεμιαμός, είχαν 
τήν τάση νά ύποτιμοδν ή νά άγνοοδν τή σημασία τής οικο
νομίας. Γιαυτό τό λόγο καί τό κομμουνιστικό κίνημα υποβί
βασε αύτά τά ρεύματα σάν «άστικά» ή «μικροαστικά». ’Αλ
λά ή άντίληψη δτι ή προσωπική ζωή θά μετασχηματιζόταν 
αυτόματα μέσα άπό τόν μετασχηματισμό τής παραγωγής, Γ- 
σχυε κύρια γιά προβιομηχανικές κοινωνίες δπως ή Ρωσία 
καί ή Κίνα δπου ή οικογένεια σάν σύνολο ήταν άκόμα μο
νάδα παραγωγής έμπορευμάτων. Ή  άνάπτυξη τοδ μονοπω
λιακού καπιταλισμού στίς Ηνωμένες Πολιτείες, δπου ή συν
τριπτική πλειοψηφία τοδ πληθυσμού είναι μισθοσυντήρητοι, 
είχε σά συνέπεια τήν έμφάνιση μιάς χωριστής προσωπικής 
ζωής. Αύτό μέ τή σειρά του βάζει καινούργιους στόχους 
γιά τό σοσιαλιστικό κίνημα, πράγμα πού άπασχόλησε έλά- 
χιστα τό Κομμουνιστικό Κόμμα, καί πού μόλις πρόσφατα 
άρχισε νά παίρνει πολιτική μορφή.
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Ή  Υπεράσπιση τοΰ άτόμου ένάντια στον καπιταλισμό 
άρχισε στά μικροαστικά κινήματα τών τεχνιτών, αγροτών 
m l έμπόρων πού έναντιώθηκαν στήν έμφάνιση τοΰ μεγάλου 
κεφάλαιου στίς άρχές τοΰ δέκατου Ινατου αίώνα. Μέσα σ’ 
αυτά τά κινήματα ή υπεράσπιση τής μικρής άτομικής ιδιο
κτησίας συχνά ταυτιζόταν μέ τήν Υπεράσπιση τοΰ άτόμου σάν 
αότοσκοποΟ. Επειδή ή βάση αύτών τών κινημάτων ήταν ή 
άτομική Ιδιοκτησία καί ή αΥτάρκης οικογένεια, δέν Υπήρχε 
στήν άντίληψή τους ή διάσπαση άνάμεσα στό προσωπικό 
καί τό πολιτικό. Οί ούτοπιστές, οί μεταρυθμιστές καί ριζο
σπαστικοί καλλιτέχνες στήν περίοδο πού άκολούθησε τή Γαλ
λική έπανάσταση, συζητούσαν τήν ήθική καί τήν οικογένεια 
μέ τήν ίδια άνεση δπως καί τήν πολιτική καί τήν οικονο
μία 9®. θεωρούσαν τήν πρόοδο τού άτόμου σάν στόχο της πο
λιτικής άλλαγής, καί τήν άτομική αύτο - μεταμόρφωση σάν 
μέσον γιά τό σκοπό αύτό. Ό  Μαρκήσιος ντέ Σάντ, πού τά 
προσωπικά καί σεξουαλικά του πειράματα άντιπροσώπευαν 
ενα άπό τά άδι έξοδα τοΰ νέου άτομικισμού, εκφρασε κάτι πού 
πολλοί αίσθανόντουσαν: «Γάλλοι: Είστε πολύ φωτισμένοι. Δέ 
μπορεΐ νά μήν νιώθετε δτι μιά νέα κυβέρνηση θά φέρει κί 
εναν νέο τρόπο ζωής» " ·  Ή  ίδια Ιμφαση βρίσκεται καί πί
σω άπό τόν Υπερβατισμό, τόν κοινοτισμό, τό κίνημα γιά τήν 
κατάργηση τής δουλείας, τήν κοινωνική άνυπακοή, τήν Ικ- 
παιδευτική μεταρρύθμιση, τόν περφεξιονισμό, καί τίς εκστρα
τείες ήθικής πειθοΰς στίς ΗΠΑ στή διάρκεια τής προεδρίας 
τοΰ Τζάκσον.

Πολλές άπό τίς άπελευθερωτικές δυνατότητες τοΰ ά- 
τομικισμοΰ τών άρχών τοΟ δέκατου Ινατου αίωνα, καθώς 
καί οί έλλείψεις του, φαίνονται στό Ιργο τού Σάρλ Φουριέ, 
πού Ιγραφε κατά τήν διάρκεια καί μετά τήν Γαλλική· Επα
νάσταση, καί πρόσψερε μιά έξαιρετικά συνολική κριτική τής 
καπιταλιστικής κοινωνίας μέ άξονα μιά νέα άντίληψη γιά τό 
άτομο καί τίς δυνατότητες κοινωνικής ζωής. ’Αντίθετα μέ 
τόν άνταγωνιστικό έγώισμό πού βασιζόταν στήν άτομική Ι
διοκτησία καί πού Υποστήριζε ή τότε έπικρατούσα Ιπαναστα-

Ή  τιολιτιχη τον άτομικιαμοϋ: Σάρλ Φονριέ



τική Ιδεολογία, ό Φουριέ έλεγε δτι οί Ανθρωποι είναι συναι
σθηματικά δντα πού εκφράζονται μέ τήν κοινωνική Αλληλε
πίδραση. "Οπως καί of ρομαντικοί ποιητές ό Φουριέ πίστευε 
στόν ύποχειμενικό έαυτό, άλλά δέν έπαυε ποτέ νά τονίζει 8- 
τι δ έαυτός μπορούσε νά πραγματοποιηθεί μαζί καί μέσω τών 
άλλων. "Οπως καί τών ρομαντικών, ή βάση τής Αντίληψης 
τοΰ Φουριέ ήταν ή σύγκρουση άνάμεσα στήν «Ανθρώπινη 
φύση» ή «τό άτομο» καί τήν κοινωνία.

Παρόλο πού τό κάθε άτομο είναι μοναδικό, Ιλεγε ό 
Φουριέ, δ κάθε συγκεκριμένος χαρακτήρας Αναπτύσσεται μέ
σα Απδ έναν συνδυασμό λίγων καί έντονων συναισθημάτων, 
πού «παραμένουν άπαράλαχτα γιά δλους τούς Ανθρώ
πους» ,<Μ>. Κάτω άπό τήν επίδραση τοΰ «πολιτισμοΰ» (δρος 
τοΰ Φουριέ γιά νά δηλώσει τόν Ανταγωνιστικό καπιταλι
σμό) , οί φυσικές παρορμήσεις τών Ανδρών ·καί τών γυναικών 
καταπιέζονται καί διαστρεβλώνονται Από τήν «ήθικότητα», 
τόν θανάσιμο έχθρό τοΰ «έλκτικοΰ πάθους» (passional attra
ction) . Οί άνθρωποι βρίσκονται Αναγκαστικά σέ συνεχή πό
λεμο μέ τόν έαυτό τους γιά νά προσαρμοστούν σέ κάποιο ά
ψυχο ιδανικό. 'Ο Φουριέ πίστευε δτι τό πάθος δέν είναι οδ- 
τε καλό οδτε κακό άπό μόνο του. Κάθε πάθος μποροΰσε νά 
γίνει ώφέλιμο μέ τόν κατάλληλο κοινωνικό συνδυασμό. Ή  
κοινωνία πρέπει νά δργανωθεΐ σέ αύτάρκεις κοινότητες πού 
σκοπό Ιχουν νά διευκολύνουν τήν έκφραση καί τόν συνδυασμό 
τών παθών. Γιά νά προωθήσει αύτόν τό σκοπό, δ Φουριέ σΰν- 
ταξε έναν δλόκληρο κατάλογο άπό κοινωνικές Ανάγκες καί 
ένστικτώδη πάθη — «έναν κατάλογο έλκτικών παθών». Γιά 
παράδειγμα, θά εκμεταλλευόταν τήν έλξη τών παιδιών γιά 
τή βρώμα, βάζοντάς τα νά φροντίσουν γιά τά σκουπίδια τής 
κοινότητας.

Σέ μιά τέτοια κοινωνία, ή παραγωγή ·καί ή κατανά- 
Ί<.yw> δέν θά ήταν διαχωρισμένες δπως στόν καπιταλισμό. 
Αλλά ένοποιημένες. Έ τσι, οί Ανθρώπινες Ανάγκες θά ύπα- 
γόρευαν τήν ©Ικονομοκή Ανάπτυξή: «θά ξεκινήσουν γιά νά 
πετύχουμε μιά γενική τελειοποίηση τής €ιοαηγανίας πού θά 
προέρχεται άπό τις συνολικές Απαιτήσεις καί τήν καλλιέρ
γεια τών καταναλωτών». Γιά παράδειγμα ή γεωργία στόν 
πολιτικιό ?.Τναι βαρειά δουλειά, έν μέρει γιατί«οί άνθρωποι
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είναι πολύ φτωχοί καί δέν παίρνουν -μέρος στήν κατανάλωση 
εκλεκτών τροφών»101. Συγχρόνως, «δ εύδαίμων δέν είναι 
καί καλλιεργητής- ή ευδαιμονία του στερείται τοΰ & μ ε
σ ο ύ  δεσμοΰ μέ τήν καλλιέργεια — δέν είναι τίποτ’ &λλο 
παρά αισθησιασμός» 102. Στά μελλοντικά στάδια τοΰ πολιτι
σμού, ή παραγωγή θά καθοδηγείται άπδ τή «γενίκευση τής 
ευδαιμονίας» ενώ ή κατανάλωση θά είναι κομμάτι τής Ινερ- 
γής κοινωνικής ζωής.

Ή  Αφοσίωση τοΰ Φουριέ σέ κοινότητες πού θά Ενωναν 
τίς προσωπικές καί κοινωνικές άνάγκες τών άνθρώπων εγει 
σχέση μέ τήν ασυνήθιστη ευαισθησία του στήν οίκογένεια 
καί στήν καταπίεση τών γυναικών. Ένώ μερικοί ούτοπικοί 
σοσιαλιστές έξυμνοΰσαν τή μικροαστική οικογένεια καί τή 
«φυσική» της διαίρεση έργασίας 103, άλλοι, δπως δ Φουριέ 
καί οί Σαίν Σιμονιστές, ύποστήριζαν τδν έλεύθερο Ιρωτα κι 
άλλα μέτρα σάν μέσα γιά νά χτυπήσουν τήν παραδοσιακή 
πατριαρχία. Μ’ αύτόν τδν τρόπο δ σκσπδς τής χειραφέτησης 
τών γυναικών, συνδέθηκε στίς άρχές τοΰ δέκατου Ινατου 
αίώνα, μέ τήν ύπερΑσπιαη τοδ Ατομικισμοδ άπέναντι στδ 
άστικδ ιδεώδες τής οίκογένειας 104.

Ό  Φουριέ έγραφε δτι «ή παροχή προνομίων στίς γυναί
κες είναι ή γενική άρχή κάβε κοινωνικές προόδου». Η κυ- 
ριότερη κατηγορία του ϊναντίον τής Γαλλικής έπανάστασης 
ήταν ή άποτυχία της νά καταργήσει τήν οικογένεια. Σάν 
περιοδεύων πωλητής καί έργένης, Ιγραφε δ Φουριέ, «Ιχω 
γνωρίσει άπδ κοντά πολλές οίκογένειες. Δέ βρήκα οδτε μία 
πού νά είναι χαρούμενη έσωτερικά... Γενικά, κάθε οικογένεια 
μοιάζει νά λέει, δπως δ Ντιντό; θέλω να τρέξω, θέλω νά 
ξεφύγω άπ’ τδν έαυτό μου 10δ.

Ή  άστική οίκογένεια «Ιφερε τήν οίκιακή κοινότητα 
στδν ψηλότερο βαθμό Απομόνωσης καί έγωιαμοδ, χωρίζοντάς 
την σέ έρωτικά ζευγάρια ή Αποκλειστικά Ιγγαμα νοικοκυ
ριά. Είναι δυνατδν νά όπάρξει μεγαλύτερη Αντικοινωνικότη
τα» 106; Ή  σεξουαλικότητα, στήν δποία δ Φουριέ Ιδινε κεν
τρική θέση στήν Ανθρώπινη ζωή 107, ήταν παγιδευμένη καί 
διαστρεβλωμένη Απδ τήν οίκογένεια. Τδ κεντρικό πρόβλημα 
γιά τίς ούτοπικές κοινότητες τών Αρχών τοδ δέκατου Ινα- 
χου αίώνα, ίγινε Απ’ τή μιά μεριά «ή έπέκταση τής οίκογε-
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νειαχής μονάδας Ιξω άπό τό μικρό κύκλο τοΰ άντρα καί της 
γυναίκας, σέ .μεγάλες ένότητες», κι άπό τήν άλλη, «άν ή ΰ- 
παρξη τής έγγαμης οίκογένεις, συμβιβάζεται μέ τήν Ιννοια 
τής γενικής οικογένειας, πού δηλώνεται μέ τόν δ,ρο «Κοινό
τητα» 108.

Τό Ιργο τοΰ Φουριέ δείχνει τήν ψυχολογική έμβέλεια 
καί τό βάθος τοΰ άτομικισμοΰ τών άρχών τοΰ δέκατου Ινα- 
του αιώνα, κοοθώς καί τά δρια μιας άντ'ίληψης πού Ιχει σαν 
άφετηρία της τό άτομο, κι δχι μιά συνολική άποψη τής κοι
νωνικής άνάπτυξης. Ό  Φουριέ επιτίθεται μΐ μεγάλη έξύτη- 
τα στήν καταπίεση, τήν Ινοχή καί τό στενό Ιγωισμό πού χα
ρακτηρίζουν τόν Ανταγωνιστικό καπιταλισμό 109, άλλά τό 
κάνει στή βάση μιας άφηρημένης άντίληψης τής άνθρώπινης 
φύσης, πού παράδοξα καταλήγει νά άντιγράφει τόν άστικό 
Ατομικισμό πού μισεί. Τονίζοντας τά αισθήματα καί κατηγο
ρώντας τήν άστική ήθική, δ Φουιριέ προχωρά πολύ πέρα ά
πό τόν ύπολογιστικό Ατομικισμό τών ριζοσπαστών, άλλά τό 
πρότυπό του γιά τήν άνθρώπινη φύση παραμένει ή Απομονω
μένη οικογένεια πού έργάζεται σ’ ενα μέρος άτομικης Ιδιο
κτησίας δπου ή προσωπική καί ή οικονομική ζωή είναι άλ- 
ληλένδετες. Ό  Φουριέ θά έπέκτεινε Απλώς αύτόν τόν τρόπο 
ζωής ώστε νά περιλάβει μεγάλο Αριθμό καί ποικιλία άπό 
συνιδιοκτήτες. Ή  άντίληψή του γιά τίς σοσιαλιστικές σχέ
σεις ιδιοκτησίας είναι στήν πραγματικότητα δτι θά ύπάρχει 
άτομική ιδιοκτησία πού Θά μοιράζονται τά μέλη της κοινό
τητας —-βπως ή οικογένεια μοιράζεται τήν άτομι-κή ιδιοκτη
σία. Άλλωστε, τά «πάθη» πού δ Φουριέ θεωρεί μόνιμα καί 
αιώνια —άγάπη, φιλοδοξία, ραδιουργία—  είναι οί καταπι
εσμένες κοινωνικές σχέσεις τί)ς Ανταγωνιστικής καπιταλι
στικής κοινωνίας· δ Φουριέ ζητά νά τΙς δλοκληρώσει μέσα 
άπό τίς σχέσεις, άντί νά: κάνει μιά κριτική καί νά τις Αλλά- 
ξει. Πράγματι, οί κοινότητες τών δπαδών τοΰ Φουριέ, δπως 
καί άλλες ούτοπικές κοινότητες, Αναπαρηγαν πάντα τίς κοι
νωνικές σχέσεις τής κοινωνίας άπ’ δπου ήθελαν νά ξεφύγουν. 
Ή  άποψη τόΰ Φουριέ γιά τήν άνθρώπινη φύση είναι Αναγκα
στικά δυιστική* τά πάθη τών Ανθρώπων ύψώνονται πρός τά 
πάνω, Ινώ δ πολιτισμός τά καταστρέφει καί τά διαστρεβλώ
νει. ίΓποστηρίζ€ΐ μιά κοινωνία δπου οί Ανάγκες άπαγορεύ-



ουν τήν οικονομική άνάπτυξη, άλλά δέν άναγνωρίζει δτι ή 
οικονομική άνάπτυξη Ιχει ήδη καθορίσει συγκεκριμένες ά
νάγκες.

Ή  πίστη τοδ Φουριέ στό άτομο ή τήν «άνβρώπινη φύ
ση» άφηρημένα, Ιξω άπό τήν ταξική τους θέση, δίνει στό 
Ιργο του μεγάλη δύναμη. Μάς θυμίζει δτι δλοι οί άνθρωποι 
στόν καπιταλισμό είναι «φτωχοί», σέ δποιαδήποτε τάξη κι 
άν άνήκουν. Οί επιθυμίες τους μένουν άνεκπλήρωτες, οί αι
σθήσεις τους καταπιεσμένες, οί περίπλοκες κοινωνικές τους 
εύαισθησίες οίκτρά περιορισμένες. Ή  ίδια δμως άποψη 
περιορίζει , τό φάσμα τής άντίληψης τοδ Φουριέ γιά τήν Ιπα- 
νάσταση. Κατά τόν Φουριέ, τήν έπανάστοοση θά πραγματο
ποιήσουν μικρές δμάδες πιστών πού σκόπιμα καί άποφασι- 
σιμένα θά πάρουν τόν ελεγχο τώΫ άμεσων κοινωνικών τους 
σχέσεων. Άπό τήν άποψη της μικροαστικής άτομικής ιδιο
κτησίας δέν θά είχε νόημα νά όνομαστεί αύτή ή λύση «ά- 
τομική». "Οσο ή άτομική παραγωγική Ιδιοκτησία παρέμενε 
σκορπισμένη, δλες ο! λύσεις ήταν άτομικές.

Ό  Φρήντριχ "Έγκελς και ή πολιτική τών τάξεων

Τό δραμα, τοΰ Φουριέ γιά ενα κόσμο όργανωμένο μέ 
βάση τις συναισθηματικές καί αισθησιακές σχέσεις τών άν- 
θρώπων, στήν άρχή φαίνεται νά είναι σέ μεγάλη άντίθεση 
μέ τήν έπίμονη Ιμφαση τών Μάρξ καί Έγκελς στόν έξω- 
τβρικό ιστορικό κόσμο τής πολιτικής καί τής οικονομίας. 
Κι δμως, δταν δ ’’Εγκελς σκεφτόταν τό θέμα τής οικογένειας 
στό « Κ α τ α γ ω γ ή  τ ή ς  Ο ί κ ο γ  έ V ε ι α ς, 
τ ή ς  Ά  τ ο μ ι κ ή ς Ί  δ ι ο κ τ η σ ί α ς κ α I 
τ ο δ  Κρ ά τ ο υ ς» είχε άρχικά σκοπό νά τοποθετήσει 
τήν «Ιξοχη κριτική υοΰ πολιτισμοΰ» τοΰ Φουριέ, δίπλα στή 
δική του ιστορική Ικτίμηση ,10.

"Οταν δ Μάρξ καί δ Έγκελς, άρχισαν τή συνεργα
σία τους, δ ούτοπικός σοσιαλισμός είχε ήδη πολυδιααπαστεϊ 
σέ μιά σεφά άπό δμάδες. Στήν προσπάθειά τους νά θέσουν 
μιά θεωρητική καί πολιτική βάση στή ρομαντική κριτική 
τοΰ καπιταλισμού, δ Μάρξ κι δ Έγκελς άναχάλυψαν Ά  ρδ-



λο τής παραγωγής έμπορευμάτων καί τών ταξικών σχέσεων 
για τδν καθορισμό τοΰ χαρακτήρα δλων τών Αλλων κοινω
νικών σχέσεων, καί τό ρόλο τής έργατικής τάξης σάν μό
νης δμάδας ίκανής νά κάνει τήν έπανάσταση. Αύτό Ιδωσε 
ατούς μαρξιστές σοσιαλιστές μιάν ένιαία οπτική πού 5λειπε 
άπό άλλα κοινωνικά κινήματα. Τό « Κ α τ α γ ω γ ή  
τ ή ς  Ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς »  τοΰ "Εγκελς, γραμμένο τό 
1884 μέ ένσωματωμενες τΙς σημειώσεις τοΰ Μάρξ, είναι ή 
κυριότερη μαρξιστική Απόπειρα νά τοποθετηθεί ή οίκογέ- 
νεια, καί ή καταπίεση τών γυναικών, σέ σχέση μέ τήν Ι
στορική εξέλιξη τής παραγωγής. Σύμφωνα μέ τόν "Εγκελς, 
ή προσωπική καταπίεση μέσα στήν οικογένεια είναι Αποτέ
λεσμα τής θέσης της σ’ Ιναν τρόπο παραγωγής πού βασί
ζεται στήν Ατομική ιδιοκτησία καί τήν ταξική διαίρεση.

Ή  πρωτόγονη κοινωνία, έλεγε δ ’Εγκελς, χαρακτη
ριζόταν άπό άργανική ένότητα. Ή  πρωτόγονη κοινότητα ή
ταν συγχρόνως οίκογένεια καί κοινωνία. Τά μέλη ήταν συγ
γενείς καί ή περιουσία ήταν κοινή. Ό  Έγκελς συνδέει τήν 
έμφάνιση τής οικογένειας μέ τήν έμφάνιση τοΰ κράτους u l . 
Στήν πρωτόγονη κοινωνία δέν ύπαρχε κανένας ξέχωρος «δη
μόσιος» χώρος πάνω καί πέρα άπό τά μέλη τής κοινωνίας.

«Δέν όπήρχε Ακόμα καμμία διάκριση Ανάμεσα στά 
(Ιδιωτικά) δικαιώματα καί στά (δημόσια) καθήκον

τα. Ό  ’Ινδιάνος δέν Αντιμετώπισε ποτέ τό έρώτημα 
Αν ή συμμετοχή στά κοινά, ή έκδίκηση τοδ αίματος 
ή ή έξιλέωση γιά Αδικίες ήταν δικαιώματα ή ύπο- 
χρεώσεις. θά ήταν γιαυτόν έξίσου παράλογο δσο καί 
τό Ιρώτημα Αν τό φαί, δ ύπνος καί τδ κυνήγι ήταν 
δικαίωμα ή όποχρέωση» 1,2 .

Σέ μιά τέτοια κοινωνία, τδ γεγονός δη οί γυναίκες εί
χαν τήν εόθύνη γιά τήν Ανατροφή τών παιδιών καί γιά τήν 
οικονομία τοδ σπιτιοδ, δέν έδειχνε τήν καταπίεσή τους, άλ
λά, δπως είπε δ "Εγκελς, τήν «Iλεύθερη» καί «άξιοσέβα- 
στη» θέση τους. Ή  οικονομία τοδ σπιτιοδ «ήταν τδ ίδιο Ινας 
κοινός, 2νας κοινωνικά Αναγκαίος τομέας παραγωγής, δ
πως ήταν γιά τούς Ανδρες, ή προμήθεια τών τροφίμων» 113 - 
Ό  Έγκελς συμπεραίνει:
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«Ή ιδέα δτι ή γυναίκα ήταν σκλάβα τοΰ άνδρα 
στήν άρχή τής κοινωνικής ζωής, είναι μιά άπδ τίς 
πιδ παράδοξες ιδέες πού μάς κληροδότησε ή περίοδος 
τοΰ Διαφωτισμού, τδν δέκατο δγδοο αίώνα» 114.

Σύμφωνα μέ τόν "Εγκελς, ή καταπίεση τής γυναίκας 
ξεκίνησε άπό τή δημιουργία μιας ξεχωριστής σφαίρας Ιδιω
τικής ζωής —  τήν «οικογένεια» —  πού βασίστηκε πάνω 
στήν οίκειοποίηση τής περιουσίας τής 'κοινότητας. Έ  Ιδιω
τική περιουσία Ιγινε πραγματικότητα μέ τήν παραγωγή 
ενός πλεονάσματος πάνω άπδ αύτδ πού χρειαζόταν άμεσα 
γιά τήν έπιβίωση. Ό  "Εγκελς δέν περιγράφει πολύ ξεκά
θαρα αύτή τή μεταβολή, άλλά τονίζει τήν έμφάνιση και
νούργιων παραγωγικών δυνάμεων (κυρίως τών κατοικίδιων 
ζώων) πού δέν περιλαμβάνονταν στήν περιορισμένη κοινω
νική δομή τοΰ γένους (gens) πού είχε γιά κέντρο του τδ 
σπίτι. Οί παραδοσιακοί δεσμοί συγγένειας άρχισαν τώρα νά 
σπάνε καθώς οί οικογένειες ξεχώριζαν άπδ τά γένη (gens) 
καί βάσιζαν τήν νέα τους όντότητα στήν Ιδιωτική περιου
σία. Ό  "Εγκελς ύπονοεϊ, άλλά δέν έξηγει, δτι «ή Ιδιωτική 
περιουσία» είχε τή δική της δυναμική γιά έπέκταση. Γιά 
παράδειγμα, ή σκλαβιά Ιγινε δυνατδ νά άναπτυχθεΐ τώρα', 
άφοΰ ή έργασία μποροΰσε νά παράγει περισσότερα άπδ δ- 
σα χρειάζονταν γιά τήν διατήρησή της.

Ή  άπαρχή τής Ιδιωτικής περιουσίας σήμανε τήν πτώ
ση τών γυναικών. Ή  παραγωγή ϊξω άπδ τδ σπίτι έξαπλώ- 
θηκε πολύ πιδ γρήγορα άπδ δτι ή παραγωγή μέσα σέ αύτδ. 
Σάν άποτέλεσμα, ή παραδοσιακή διαίρεση έργασίας άνάμε
σα στούς άνδρες καί τίς γυναίκες, πού είχε ξεκινήσει άπδ 
τίς διαφορές στή φυσιολογία τδν δύο φύλων, άπόκτησε Ινα 
νέο κοινωνικό νόημα. "Οσο λιγόστευε ή σημασία τοΰ σπι
τιού, άλλο τόσο ξέπεφτε καί δ ρόλος τής γυναίκας. ΣτΙς 
πρωτόγονες κοινότητες ή συγγένεια ήταν άπδ τή μεριά τής 
μητέρας, άλλά τώρα οί άνδρες προσπαθοΰσαν νϊ γκρεμί
σουν τούς παραδοσιακούς τύπους συγγένειες, Ιτσι πού ή 
περιουσία νά μπορεΐ νά παραμένει μέοά στήν «ιδιωτική» οι
κογένεια. Ό  Έγκελς όνομάζει τήν άνάπτυξη τής συγ
γένειας άπδ τή μεριά τοΰ πατέρα «κοσμοΐστορική ήττα τοδ
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γυναικείου φύλου». Βασίζοντας τή δύναμή του πάνω στήν 
στήν κυριότητα τής περιουσίας «δ άνδρας Άρπαξε έπίσης 
τά χαλινάρια τοδ σπιτιοδ καί ή γυναίκα όποβιβάστηκε, ύπο- 
δουλώθηκε, Ιγινε σκλάβα τής έπιθυμίας τοδ άνδρα, Ινα ά- 
πλό εργαλείο γιά τήν γέννηση καί τήν άνατροφή τών παι
διών»1*5. «Ή σύζυγος Ιγινε δ πρώτος οίκιακός ύπηρέτης 
καί άποκλείστηκ£ άπό τή συμμετοχή στήν κοινωνική πα
ραγωγή» 116. Ή  καταπίεσή της σταθεροποιήθηκε μέ τόν 
περιορισμό της μέσα στό σπίτι. Πέρα άπό τις γυναίκες ξε- 
πήδησε τό κράτος «μιά ειδική· δημόσια έξουσία, ξεχωριστή 
άπό τήν δλότητα τήν δποία άφοροδσε» 117. Ό  σκοπός του 
ήταν «νά περιφρουρεΐ τήν καινούρια Ιδιότητα τής περιου
σίας τών άτόμων - Ιδιωτών άπέναντι στίς παραδόσεις γιά 
κοινότητα τής τάξης τών εόγενών» 118. Ή  δπαρξη τοϋ 
κράτους ήταν μιά παραδοχή δτι ή κοινωνία «είχε μπλεχτεί 
σέ μιάν άλυτη άντίφαση μέ τόν έαυτό της»119.

Άφοδ ή οντότητα τοδ σπιτιοδ βασίζεται Αποκλειστικά 
πάνω στήν Ιδιωτική περιουσία, δ "Εγκελς βλέπει τό τέλος 
τής καταπίεσης τής γυναίκας μέ τήν κατάργηση τής ιδιω
τικής περιουσίας. «Ή κυριαρχία τοδ άνδρα στό γάμο» γρά
φει, «είναι ενα άποτέλεσμα άπλώς τής οικονομικής του κυ
ριαρχίας καί θά έξαφανιστεί μαζί μέ αύτήν» 120. Πολιτι
κά, αύτό άπαιτοδσε ενα διπλό πρόγραμμα. «Ή ιδιωτική 
φροντίδα τοδ σπιτιοδ» μαζί μέ τή φροντίδα τών παιδιών, 
πρέπει «νά μεταβληθεΐ σέ Ινα κοινωνικό τομέα παραγω
γής». ’Αντίστροφα, ή έπέκταση τής παραγωγής μέσα στήν 
οίκογένεια επρεπε νά συνοδεύεται άπό τήν εισαγωγή τών 
γυναικών στήν παραγωγή: «'Η χειραφέτηση τών γυναικών 
γίνεται δυνατή μόνο δταν οί γυναίκες κατορθώσουν νά πά
ρουν μέρος στήν παραγωγή σέ μεγάλη κοινωνική κλίμα
κα» 121,

«Ή Καταγωγή τής Οικογένειας» Ιχει κατηγορηθεϊ 
πολλές φορές γιά Ασυνέπεια, γιά τό μονοκόμματο !στορικ4 
σχήμα της καί πραγματολογικές Ανακρίβειες *22. ΑύτοΙ οί 
χαρακτηρισμοί, παρόλο πού Ισχύουν, δέν μειώνουν τή δύνα
μη τοδ .έργου τοΰ Έγκελς. Σάν μιά Ιστορική θεώρηση γιά 
τήν καταγωγή τής ταξικής κοινωνίας· «Ή Καταγωγή τής
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Οικογένειας» συνδέει μέ έπιτυχία τήν καταπίεση τδν γυ
ναικών καί τήν δπαρξη τής οικογένειας μέ τήν οίκο νομική 
δργάνωση τής κοινωνίας ,23. Ή  μεγαλύτερη θεωρητική ά- 
δυναμία τοΰ βιβλίου βρίσκεται στδ σημείο τής Αναζήτησης 
τής καταπίεσης τής γυναίκας στήν Ιδιωτική περιουσία, γε
νικά, χωρίς καμμιά προσπάθεια νά φανεί δτι καί ή κατα
πίεση τής γυναίκας καί ή Ιδιωτική περιουσία έχουν διαφο
ρετικό νόημα σέ διαφορετικούς τρόπους παραγωγής. Στήν 
πραγματικότητα, αύτό πού Ικανέ δ Έγκελς ήταν δτι πρό
βαλε τό ρήγμα άνάμεσα στήν κοινωνικοποιημένη παραγω
γή καί τήν οίκογένεια, δπως Αναπτύχθηκε στόν καπιταλι
σμέ, πάνω σέ δλες τίς προηγούμενες κοινωνίες. Κάνοντάς το 
αύτό Αποτυχαίνει νά ξεκαθαρίσει καί τήν έπίδραση τής 
κ α π ι τ α λ ι σ τ ι κ ή ς  ιδιωτικής περιουσίας καί τή 
συνεχή καί συνεχώς διαφοροποιούμενη Ιδεολογία καί δομή 
τής Ανδρικής ύπεροχής.

Σάν Αποτέλεσμα, ό "Εγκελς άποτυχαίνει νά ξεκαθα
ρίσει τη θέση τών γυναικών σάν συζύγων καί μητέρων, σέ 
σχέση μέ τήν καπιταλιστική παραγωγή. Παρόλο πού στήν 
εισαγωγή του στό «Ή Καταγωγή τής ΟΙκογένειας», ό Έ 
γκελς δείχνει τήν οικογένεια νά είναι σέ βλες τίς κοινω
νίες ένιαΐο κομμάτι τοΰ τρόπου παραγωγής, δέν ξαναγυρνά 
ποτέ στή βασική αύτή διαπίστωση ,24. Ένώ όνομάζει τήν 
οικογένεια «οικονομική μονάδα» τής κοινωνίας περιορίζει 
τόν δρο στό ρόλο της γιά τή μεταβίβαση τής Ατομικής Ιδιο
κτησίας. ’Ενισχύει τήν άστική έξίσωση τής παραγωγής μέ 
τήν Λαραγωγή ύπεραξίας, καί τής έργασίας μέ τή μισθωτή 
Ιργασία, κι Ιτσι δείχνει δτι ή έργασία τών γυναικών μέσα 
στό σπίτι είναι περιθωριακή στήν κοινωνία. Αδτή ή άντίλη- 
ψη ένισχύει τόν Αποκλεισμό των νοικοκυρών καί μητέρων, 
καί τών προβλημάτων τους, άπό τή σοσιαλιστική πολιτική.

Ό  Έγκελς έγραψε σέ μιά έποχή πού ή προλεταριακή 
οικογένεια δέν είχε άκόμα σταθεροποιηθεί, καί ή ζωή της 
καθοριζόταν άπό τόν άγώνα τής Ιπιβίωσης. Οί Αλλαγές πού 
επήλθαν άπό τότε στή φύση τής οικογένειας καί τής κοι- 
νωνίας θέτουν πρόσθετα προβλήματα. Καθώς δ "Εγκελς έ
γραφε πρίν Ιμφανιστεϊ στό προλεταριάτο μιά χωριστή αφαί-
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ρα προσωπικής ζωής, δέν έξέτασε τήν Ιδεολογική, ψυχολο
γική καί συναισθηματική ζωή τής οικογένειας. Γιά τόν 
Έγκελς ή άτομική ιδιοκτησία είναι ή ύλική πραγματικό
τητα στήν δποία υπάρχει ή οικογένεια σάν ύποκειμενική δυ
νατότητα. Ό  Έγκελς είχε πειστεί δτι ή προλεταριακή οι
κογένεια 0ά έξαλείφονταν μέ τήν έμφάνιση τοΰ κεφάλαιου. 
Ή  περιγραφή του γιά τήν οικογένεια είναι φτωχή καί έπι- 
φανειακή, σάν νά μήν ύπήρχε ή νά είχε μικρή σημασία ή 
ύποκειμενική ζωή τής οικογένειας.

'Επί πλέον ό Έγκλες δέν Αμφισβητεί τή φυσική ή βι
ολογική βάση τής οικογένειας στό βαθμό πού αύτή έπέζησε 
μέχρι σήμερα 12δ. Ή  βάση αύτή είναι ή διαίρεση έργασίας 
κατά φύλο —  γιά παράδειγμα, ή εύθύνη τών γυναικών γιά 
τήν ανατροφή τδν παιδιών —  m i ή έτεροφυλοφιλία. Ή 
έτεροφυλοφιλία είναι ή προϋπόθεση γιά τή διαίρεση έργα
σίας κατά φύλα- ή διαίρεση αύττ», έξασφαλίζοντας τήν άμοι- 
βαία εξάρτηση τών δύο φύλων, Αποτελεΐ τή βάση γιά τήν 
«προκατάληψη υπέρ τής έτεροφυλοφιλίας». Ό  Έγκελς Θε
ωρεί τή διαίρεση έργασίας κατά φύλο σάν φυσικό ή αότοφυές 
φαινόμενο, πού άντλεΐ τό καταπιεστικό του νόηιμα μόνο άπό 
τήν ανάπτυξη τής παραγωγής έμπορευμάτων. Συμπεραίνει 
δτι στό σοσιαλισμό ή οικογένεια θά περιέχει τήν παραδο
σιακή διαίρεση έργασίας (στό βαθμό πού οί παραγωγικές 
της λειτουργίες δέν Ιχουν πλήρως κοινωνικοποιηθεί) καί ό
τι Θά βασίζεται στήν έτεροφυλοφιλία. Άλλά ή ανάπτυξη τής 
Αντισύλληψης, οί Αλλαγές στήν τεχνολογία τής Αναπαρα
γωγής καί ή μειωμένη άνάγκη γιά έργάτες, δίνουν τή δυ
νατότητα γιά μιά Αμφισβήτηση τών Αρχικών βιολογικών 
έπιταγών 1 . Ό  Έγκελς δέχεται τήν διαιίώνιση τών φυ
σικών συνθηκών σε μιάν έποχή δπου δέν θά είναι πιά κα
θοριστικές.

Οί Αδυναμίες αύτές έπηρεάζουν τίς λύσεις τοΰ ’Έ γ
κελς. θά  Ιλυνε τις αντιθέσεις άνάμεσα σέ Αντρες καί γυ
ναίκες, έντάσσοντας Απλώς τίς γυναίκες στό βιομηχανικό 
προλεταριάτο, θά έξαφάνιζε τίς Αντιθέσεις άνάμεσα στήν 
οικογένεια καί τήν οίκονομία μέ τή βιομηχανοποίηση τών
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οικιακών λειτουργιών. Ό  ’Έγκελς είχε δίκιο βταν τόνιζε 
τήν ζωτική σημασία τοΰ χώρου τής κοινωνικοποιημένης 
παραγωγής, άλλά £κανε λάθος νά πιστεύει δτι οί Αλλαγές 
σ’ αύτόν τό χώρο θά μεταμόρφωναν Απαραίτητα, σχεδόν Α
νακλαστικά, τό χώρο τής προσωπικής καί οικογενειακής 
ζωής. 'Η είσοδος στή σύγχρονη βιομηχανική παραγωγή χά
ρισε βέβαια κάποια Ανεξαρτησία στίς έργαζόμενες γυναίκες 
σέ σχέση μέ τους άντρες, Αλλά άντί νά έξαφανίσει τήν κα
ταπίεση μέσα στήν οίκογένεια, ή Ανεξαρτησία αύτή δξυνε 
καί βάθυνε τίς Αντιθέσεις άνάμεσα στδ «δημόσιο» καί στόν 
«Ιδιωτικό» χώρο ζωής. 'Η Ανάλυση τοΰ “Εγκελς ενισχύει 
τήν άποψη δτι οί κοινωνικές σχέσεις τής προσωπικής ζωής 
μπορούν νά μετασχηματιστούν χωρίς συνειδητό πολιτικό Α
γώνα. Δέν πίστευε δτι ή ψυχολογική ζωή τής οικογένειας, 
ή προπατορική της διαίρεση έργασίας καί οί ιστορικά δη- 
μιουργημένες αισθηματικές καί συναισθηματικές σχέσεις θά 
έπιζοΰσαν καί μετά τό μετασχηματισμό τού τρόπου παρα
γωγής. Πίστευε δτι ή άντρική κυριαρχία θά «εξαφανιζό
ταν αυτόματα» μαζί μέ τήν Αρχική της αιτία —  τήν Ατο
μική ιδιοκτησία. Τό δραμά του γιά τή χειραφέτηση Ιχει 
τίς ρίζες του στόν Αγώνα επιβίωσης τής προλεταριακής οι
κογένειας τοΰ δέκατου Ινατου αιώνα. Συμπεραίνει δτι στό 
σοσιαλισμό οί λειτουργίες πού τώρα έκτελεΐ ή οικογένεια, 
θά κοινωνικοποιηθούν, Αλλά θά Ανθίσει κάτι πού θά μοιάζει 
πολύ μέ τήν άστική οικογένεια, θά βασίζεται στόν Ατομικό 
Ιρωτα καί θά Ινσαρκώνει τή διαίρεση έργασίας κατά φύλο.

Στό σοσιαλιστικό κίνημα τό βιβλίο τοΰ "Εγκελς θεω
ρήθηκε δχι σάν μιά Αρχή, άλλά σάν τελευταία λέξη. Μέ
σα στή Δεύτερη Διεθνή, ή είσοδος τών γυναικών στήν έρ
γατική δύναμη καθόριζε καί τό ρόλο τους στήν Ιπανάστα- 
ση. "Ετσι ο! άνάγκες τών γυναικών ταυτίστηκαν μέ τίς ά
νάγκες τού βιομηχανικού προλεταριάτου. Ή  οικογενειακή 
ζωή, Ιγραφε ή Ρόζα Λούξεμπουργκ, «είναι άπλά προσοιπι- 
κό θέμα τών έργατών. ή εύτυχία τους καί ή χαρά τους, καί 
γιαυτό είναι Ανύπαρκτη γιά τή σημερινή μας κοινωνία» 127. 
’Όχι μόνο θεωρούνταν περιθωριακή ή δουλειά τών γυναι
κών μέσα στό σπίτι, άλλά καί δλα τά άλλα «Ιδιωτικά» 8έ-
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ματα. Στήν περίφημη συζήτησή του μέ τήν ΚλΑρα Τσέτκιν, 
6 Λένιγ ίκφρασε τήν δυσαρέσκειά του γιαυτό πού θεωρούσε 
άστική έιΐιρροή πάνω στίς σοσιαλίστριες. «Μοδ είπαν, δτι 
στίς συγκεντρώσεις πού βρίστηκαν γιά διάβασμα καί συζή
τηση μέ τις έργαζόμενες, τδ σέξ καί δ γάμος έρχονται πρώ
τα... δταν τδ άκουσα αύτό δέν πίστευα στ’ αύτιά μου» ΐ28. 
'Η μοναδική Ιμφαση πού δινόταν «τήν παραγωγή έπέτρεπε 
στά μέλη τοϋ κόμματος νά παραμένουν πιστοί πουριτανοί, 
ένώ συγχρόνως κατηγορούσαν μέ βδελυγμία τήν ύποοιρισία 
τής βικτωριανής άστικής τάξης. Ό  έλεύθερος έρωτας, καί 
άλλα είδη μεταρρυθμίσεων στδν έρωτα, τοποθετήθηκαν στήν 
παράδοση τής «προσωπικής χειραφέτησης». "Οπως καί δ 
Έγκελς, οί σοσιαλιστές όπέθεταν δτι τδ μόνο πρόβλημα μέ 
τήν οικογένεια τής Ιργατικής τάξης ήταν δτι καθοριζόταν 
άπδ τήν οικονομική άναγκαιότητα καί δτι στδ σοσιαλισμό 
θά γεννιόταν αυτόματα ή οικογένεια μέ βάση τήν άγά-

Ρ ω οία και Κ ίνα :
Έπανάαταση με βάση τήν οικονομική άνάπτυξη

Καί ή άξία, άλλά καί οί άδυναμίες τής θεωρίας τοϋ 
’Έγκελς γιά τήν οικογένεια, φαίνονται στή ρωσική καί τήν 
κινέζικη έπ ανάσταση. Στή Ρωσία καί τήν Κίνα, δ μετα- 
σχη]ΐατισμδς τής οικογένειας καί τής καταπίεσης τών γυ
ναικών, ήταν συνέπεια άλλά καί στοιχείο τής γενικής άνά- 
πτυξης τών παραγωγικών δυνάμεων. Καί οί δύο έπανα- 
στάσεις άρχισαν μέ τήν καταστροφή τών φεουδαρχικών καί 
δουλοκτητικών κοινωνικών σχέσεων, δπου οί γυναίκες ήταν 
βουτηγμένες, γιά νά δημιουργήσουν ενα σχετικά Ισότιμο 
καί δμοιογενές σώμα πολιτών καί έργατών. Έ  καθιέρωση 
τής νομικής Ισότητας μέ τούς νόμους γιά τδ γάμο καί τδ 
διαζύγιο, ή κατάργηση τής πολυγαμίας καί ίλλες μεταρ
ρυθμίσεις, μαζί μέ τήν είσοδο τών γυναικών στή βιομηχα
νία, καθιέρωσε τις γυναίκες καί τών δύο χωρών άπδ σχε
δόν σκλάβες πού ήταν σέ μέλη τής έργατικής τάξης. Έ 
τσι οί πρώρες φάσεις αύτών τών έπαναστάσεων πέτυχαν I-
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ναν μετασχηματισμό πού δ ’Έγκελς πίστευε δτι 0ά γινόταν 
στόν καπιταλισμό. Ή  «βιομηχανία», Iγράφε δ Λένιν σέ μιά 
άπ’ τΙς πρώτες μελέτες του, «δημιουργεί μιά καινούργια θέ
ση γιά τή γυναίκα, δπου είναι Απόλυτα Ανεξάρτητη άπδ 
τήν οικογένεια της καί τδν σύζυγο. Αύτή είναι ή ισότητα 
τών προλετάριων» 13°. ί

Ή  σοβιετική στάση άπδ τήν Επανάσταση καί .μετά ή
ταν δτι οί γυναίκες καί ή οικογενειακή ζωή θά Απελευθε
ρωνόταν μέ τήν άνάπτυξη τής παραγωγής. Στά πρώτα χρό
νια τής έπανάστασης οί Μπολσεβίκοι διακήρυξαν τδ πιδ 
προχωρημένο πρόγραμμα τοΰ ευρωπαϊκού κι Αμερικάνικου 
φεμινισμού: τήν κατάργηση τού θρησκευτικού γάμου, τδ δι
καίωμα τών γυναικών νά Ιχουν περιουσία, τή νόμιμη έκ
τρωση καί Αντισύλληψη, τούς νόμους γιά τδ γάμο καί τδ 
διαζύγιο μέ βάση- τήν Ισότητα τών δύο φύλων, τήν άναγνώ- 
ριση τής συμβίωσης καί ίσα δικαιώματα γιά τά Ιξώγαμα 
παιδιά, θεωρούσαν τά μέτρα αύτά σάν μέρος τής Αστικής 
φάσης τής έπανάστασης καί Αναγνώριζαν δτι αύτά τά δι
καιώματα ήταν καθαρά τυπικά. Ή  πραγματική Ισότητα θά 
έρχόταν μέ τήν είσοδο τών γυναικών στήν παραγωγή, κι 
Απδ κεϊ στήν πολιτική ζωή.

Οί Ιδέες σχετικά μέ τδν ελεύθερο έρωτα, τή «νέα γυ
ναίκα» καί τήν κατάργηση τής οικογένειας, θεωρούνταν 
στήν Αρχή πολύ σημαντικές, κυρίως στίς πόλεις. ’Αλλά κα
τά τδ 1920 τά θέματα αύτά άρχισαν νά Αναβάλλονται ή νά 
υποβιβάζονται σάν παρεκκλίσεις άπό τή μονοκόμματη Αφο
σίωση στήν οικονομική Ανάπτυξη. Οί Ρώσοι μαρξιστές καί 
προηγούμενοι διανοούμενοι είχαν παρουσιάσει τή ρομαντι
κή παράδοση τής προσωπικής Απελευθέρωσης σέ μιά χώ
ρα δπου δ ξέχωρος χώρος τής προσωπικής ζωής σχεδόν 
δέν ύπήρχε, παρά μόνο γιά τήν Αριστοκρατία καί τήν ά
στική τάξή. Ένώ οί περισσότεροι Μπολσεβίκοι πίστευαν δ- 
τι ή οικογένεια, δπως καί τδ κράτος, θά «Εσβηνε» κάποτε, 
τό θέμα αύτδ δέν Ιγινε Αντικείμενο μαζικής πολιτικής συ
ζήτησης. "Οπως έγραφε δ Τρότοκυ τδ 1923:

«Τό κόμμα δέν έδωσε, κι οδτε μπορούσε νά δώ
σει ιδιαίτερη προσοχή σέ θέματα καθημερινής ζωής

97
7



τών εργαζόμενων μοοζών... Δέν Ιχουμε ποτέ συζητή
σει άνοιχτά αύτά τά προβλήματα... δπως Εχουμε κά
νει για τα θέματα τών μισθών, τών προστίμων, τοΰ 
ώράριου, τής Αστυνομικής καταδίωξης, τής μορφής 
τοδ κράτους, τής ιδιοκτησίας τής γής καί λοιπά» 13 .

Στήν περίοδο τοΰ Πολεμικού Καμμουνισμοδ, τά προ
βλήματα τής τρομερής έλλειψης τροφίμων καί τών άστεγων 
παιδιών, όδήγησαν στήν ίδρυση συλλογικών Ιστιατορίων, 
παιδικών σταθμών καί καταυλισμών ,32. Έ τσι οί πιέσεις 
τής υλικής έπιβίωσης συμβάλανε στήν Αντίληψη δτι ή οι
κογένεια βάδιζε πρός τήν κατάργηση. Άλλά στήν περίοδο 
τής ΝΕΠ, ή Αναδιοργάνωση τής οίκογενειακής ζωής, με
τά τή διάλυσή της άπδ τδν πόλεμο καί τήν επανάσταση, 
θεωρήθηκε δτι είχε μεγαλύτερη άξία άπδ τά πειράματα τής 
συλλογικής ζωής ' 33. Κατά τδ 1930, παρόλο πού τδ Θέμα 
τής οικογένειας έξακολουθοδσε νά παραμένει οξύ κοινωνικό 
πρόβλημα, ή Ευρωπαϊκή παράδοση τής «προσωπικής Απε
λευθέρωσης» είχε έξαφανιστεΐ τελείως άπδ τή σοβιετική 
ζωή 134.

Ή  σοβιετική πολιτική προχώρησε πέρα άπδ τή ρο
μαντική απασχόληση μέ τήν οικογένεια σάν ήθικδ Θέμα 
κι άρχισε νά φανερώνει τδ ρόλο τής οικογένειας στήν οικο
νομική ζωή. 'Ο κρατικός προγραμματισμός γιά τήν οικο
γένεια συνδέθηκε καί όποτάχτηκε στδν οικονομικό προ
γραμματισμό, τή δημογραφική πολιτική καί τόν Ιλεγχο τοδ 
εγκλήματος. Τδ 1935 ή σοβιετική κυβέρνηση προσπάθησε 
νά ένισχύσει τήν παραδοσιακή οικογενειακή ζωή δυσκολεύ
οντας τήν έκτρωση καί τδ διαζύγιο καί Απαγορεύοντας τήν 
όμοφυλοφιλία. Μιά άπδ τις κυρτότερες προσπάθειες ήταν 
νά χρησιμοποιήσουν τήν έργασία τών γιαγιάδων στήν Ανα
τροφή τών παιδιών, ώστε νά μποροδν νά δουλεύουν καί οί 
δυδ γονείς. Συγχρόνως ή κυβέρνηση Θέλησε νά Ανεβάσει τό 
ποσοστό γεννήσεων γιά νά ένισχύσει τή σοβιετική θέση 
στήν παγκόσμια πολιτική ,3ε. Ό  δεύτερος παγκόσμιος πό
λεμος καί τά είκοσι έκατσμμύρια νεκροί δημιούργησαν Ινα 
Ιδιαίτερο δημογραφικδ πρόβλημα γιά τή χώρα. Τδ 1944 
οί Ιπίσημοι δεσμοί τής οίκογένειας ένισχύΘηκαν Ακόμη πε-
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ρισαότερο γιά νά Αντισταθμίσουν τή διάλυσή της άπό τόν 
πόλεμο.

'Ο κοινωνικός μετασχηματισμός πού Ιγινε στή Ρωσία 
είναι παρόμοιος μέ τήν πορεία πού Ακολούθησε ή καπιτα
λιστική Ανάπτυξη στούς τελευταίους δύο αιώνες : γενική 
προλεταριοποίηση καί έμφάνιση βιομηχανίας εύρείας κλί
μακας. Ένα άπό τά Αποτελέσματα αύτοϋ τοϋ μετασχημα
τισμού ήταν ή διάσπαση άνάμεσα στήν δημόσια καί τήν 
ιδιωτική ζωή, παρόμοια μ’ αυτήν πού έπικρατεϊ στήν Ανα
πτυγμένη καπιταλιστική κοινωνία. Άλλά δ Ιδιωτικός ή 
προσωπικός χώρος, άντί νά μυθοποιηθεί δπως στή δύση, ύ- 
ποτιμήθηκε- τό κράτος έπεμβαίνει συνέχεια στήν «αυτονο
μία» τής οικογένειας, ύποσκάπτοντας τό ιδανικό τής άνε
σης, τής ήρεμίας καί τής Ατομικής Ιλευθερίας. "Ενα μεγά
λο μέρος τής διαμαρτυρίας στή σημερινή Σοβιετική Ένω
ση είναι καί τό αίτημα γιά τή βελτίωση τοΰ προσωπικού το
μέα: προσωπική Ιλευθερία, μεγαλύτερη κατανάλωση, έλευ- 
θερία τοΰ λόγου, ταξίδια, καλλιτεχνική έκφραση κλπ. Γιά 
πρώτη φορά στή σοβιετική ιστορία υπάρχει ή κοινωνική 
βάση γιαυτά τά αιτήματα.

Ή  Μπολσεβίκικη έπανάσταση άρχισε με μιά βαθιά πί
στη στή χειραφέτηση τών γυναικών. Τά τελικά δρια αυ
τής τής χειραφέτησης είναι διδακτικά. Έ  παράδοση τής 
προσωπικής Απελευθέρωσης δέν Ιχει πολύ νόημα σέ μιά 
κοινωνία δπου ή οικογένεια παραμένει ή βασική μονάδα 
παραγωγής καί οπου ή παραγωγή καί ή προσωπική ζωή 
είναι ένίαία. *Ηταν δύσκολο γιά τούς Μπολσεβίκους νά 
δουν αν καί σέ ποιά μορφή ή προσωπική ζωή μπορούσε νά 
γίνει προοδευτικό πολιτικό θέμα. Ή  Σοφία Ν. Σμίντοβιτς, 
φεμινίστρια καί μέλος "τών Μπολσεβίκων, εξήγησε: «Έχου
με τήν τάση... νά κλείνουμε τά μάτια μας σέ πολλά πράγ
ματα πού Ιχουν σχέση μέ τήν προσωπική ζωή. Φοβόμαστε 
μήπως πέσουμε σέ δογματισμό, μήπως κάνουμε σάν τούς 
παπάδες καί λοιπά» ,36. Επίσης ή παράδοση τής προσωπι
κής Απελευθέρωσης, τοϋ ίλεύθερου έρωτα καί τής κατάρ
γησης τής οικογένειας, δέν ήταν δεμένα μέ τήν πίστη στό 
φεμινισμό. "Οπως στήν Εύρώπη καί στις Ηνωμένες Πολι-
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νεϊες, ή προσωπική άπελευθέρωστ/ καί ή σεξουαλική Ελευ
θερία ώφελοΟσε κυρίως τούς άντρες. Κατά τή διάρκεια τής 
ρωσικής έπανάστασης αύτό ήταν γνωστό σάν «τό πρόβλη
μα της άμοιβαιότητας». Ή  εύκολία τοΰ δ'.αζύγιου, γιά πα
ράδειγμα, δταν ύπήρχαν καί παιδιά, σήμαινε «δτι οί γυναί
κες παραμένουν άλυσοδεμένες στά... Ερείπια τής οίκογενεια- 
κής έστίας. Ό  άντρας, σφυρίζοντας χαρούμενα, μπορεΐ νά 
φύγει» *37. Μ5 αύτή τήν Εννοια, θεωρήθηκε βτι ήταν δυνα
τό νά συμβιβαστεί ή Ενίσχυση τής παραδοσιακής οίκογέ- 
νειας μέ τήν χειραφέτηση τών γυναικών.

Ή  Επανάσταση μέσω τής οικονομικής άνάπτυξης άφη
σε άνέγγιχτα τά περισσότερα προβλήματα τής καταπίεσης 
τών γυναικών. Ή  ψυχολογική κληρονομιά τής άντρικής 
κυριαρχίας Ελάχιστα άμφισβητήθηκε μέ τήν είσοδο τών γυ
ναικών στή βιομηχανία, Ενώ ή Ενίσχυση τής οικογένειας δ- 
δήγηαε σέ μιά άναβίωση τών παραδοσιακών πατριαρχικών 
ίδεών, δπως τής Εξιδανίκευσης τής μητρότητας 1 . Ίσω ς 
τό πιό σημαντικό ήταν δτι ή διαίρεση έργασίας μέσα στήν 
οικογένεια διατήρησε βλη της τήν Ισχύ- δπως έγραφε ή 
Φάιρστοουν, «οί ρόλοι τών γυναικών άντί νά άνακαθορι- 
στοϋν, Επεκτάθηκαν» *39. ’Επειδή ή σπιτική δουλειά καί ή 
άνατροφή τών παιδιών δέν άναγνωρίστηκαν ποτέ πλήρως 
σάν μορφές κοινωνικής παραγωγής, ή προσπάθεια γιά Ισό
τητα δέν εφτασε ποτέ μέχρι τή δουλειά πού γινόταν μέσα 
στό σπίτι. Αυτό μέ τή σειρά του περιόρισε καί τήν προσ
πάθεια κατάργησης τής διαίρεσης έργασίας κατά φύλο 
στή βιομηχανία. Ή  χειραφέτηση τών γυναικών στή Σοβιε
τική "Ενωση υποτάχτηκε στή γενική άνάπτυξη τών παρα
γωγικών δυνάμεων. Οί γυναίκες ώφελήθηκαν άπό τήν προ
λεταριοποίησή τους καί άπό τή γενική βελτίωση τής ζωής, 
άλλά τό Θέμα τής άπελευθέρωσης τών γυναικών, σάν χω
ριστό Θέμα, Εξαφανίστηκε άπό τή σοβιετική πολιτική.

Ή  Κινέζικη καί ή Σοβιετική Επανάσταση Εχουν πολ
λές όμοιότητες. "Οπως καί στή Σοβιετική "Ενωση, οί Κι
νέζοι κομιμουνιστές κατέστρεψαν τΙς φεουδαρχικές καί δου
λοκτητικές σχέσεις πού ή κινέζικη άστική τάξη είχε μονά
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χα Αμφισβητήσει. Ό  κινέζικος κομμουνισμός κατάργησε 
τήν Αγοραπωλησία τών γυναικών, τό δέσιμο τών ποδιών, 
τήν πολυγαμία, τήν παλλακεία καί τή λατρεία τών προγό
νων, καί τά Αντικατέστησε μέ μονογαμικό γάμο, βασισμέ
νο στήν έλεύθερη έκλογή τοδ άντρα καί τής γυναίκας. "Ο
πως καί στή Σοβιετική "Ενωση, τό κόμμα τονίζει τήν είσο
δο τών γυναικών στήν κοινωνική παραγωγή σάν κλειδί γιά 
τή χειραφέτησή τους. Ή  έμφαση στήν Ισότητα τών γυναι
κών άνθισε καί μαράθηκε σέ σχέση μέ τά γενικά προβλή
ματα τής οίκονομικής Ανάπτυξης.

Στίς περιόδους πού οί Κινέζοι ΑκολουθοΟσαν τό σοβιε
τικό σχέδιο Ανάπτυξης —  ίεραρχικός καταμερισμός έργα- 
σίας, σχετικά μεγαλύτερη έμφαση στά ύλικά κίνητρα, πα
ραγωγή έντασης κεφαλαίου καί έμφαση στήν άνάπτυξη βα
ριάς βιομηχανίας —  ύποτίμησαν τό θέμα τής Απελευθέρω
σης τών γυναικών καί προσπάθησαν νά τΙς πείσουν νά μεί
νουν στό σπίτι. ’Αλλά οί Κινέζοι πήραν καί μαθήματα άπό 
τις Αδυναμίες τοΰ σοβιετικού μοντέλου. Κάνοντας Αρχή μέ 
τό Μεγάλο "Αλμα πρός τά Μπρός (πού έν μέρει είχε Α- 
φορμή τήν οόγγρική έπανάσταση ,τοδ 1956), οί Κινέζοι 
κομμουνιστές τόνιζαν περιοδικά τή σημασία τής Ινσωμάτω- 
σης τής οίκονομικής Ανάπτυξης μέ τήν δημιουργία Αντιαυ
ταρχικών κοινωνικών σχέσεων. Σέ τέτοιες περιόδους οί 
Κινέζοι ένθΑρρυναν τήν βιομηχανία έντασης έργασίας, τή 
δημιουργία Ισόνομων κοινωνικών σχέσεων στή βιομηχανία 
καί τήν ΑνΑπτυξη μεσαίας καί έλαφρΑς βιομηχανίας στήν 
δπαιθρο. Σάν μέρος τής προσπάθειας γιά νά κινητοποιήσουν 
βλη τή διαθέσιμη έργατική δύναμη, οί Κινέζοι τόνισαν τή 
συμμετοχή τών γυναικών στήν κοινωνική παραγωγή. "Αλ
λωστε καί ή υποστήριξη τής Αντισύλληψης συνδέθηκε μέ 
τήν είσοδο τών γυναικών στήν παραγωγή, καθώς καί μέ 
τήν Ισότητα τών γυναικών 140. Ό  διαφορετικός χαρακτή
ρας τής κινέζικης οίκονομικής πολιτικής σ’ αυτές τΙς πε
ριόδους, Ιστρεψε τήν προσοχή στό θέμα τής Απελευθέρω
σης τών γυναικών καί είναι Ινας Από τούς λόγους γιά τή 
σχετικά βαθύτερη καί πιό πλήρη Αλλαγή τής οικογένειας 
στήν Κινέζικη ’Επανάσταση.



Άλλη μιά διαφορά άνάμεσα στή ρώσικη καί τήν κι
νέζικη έμπειρία είναι ή μεγαλύτερη σηιμασία πού έδωσε ή 
κινέζικη έπανάσταση στήν κουλτούρα καί τήν ιδεολογία. 
Γενικά οί Αποικιακές άντιιμπεριαλιστικές έπαναστάσεις δί
νουν μεγάλη σημασία στήν κουλτούρα ή τον τρόπο ζωής τοΟ 
λαού. Ό  Στόκλυ Καρμάικλ έκφραζε τή φωνή πολλών έπα- 
να στα τών το0 τρίτου χάσιμου, δνχν έγραφε:

«Ό άποικισμός δέν είναι άπλά ή οικονομική λεη
λασία οδτε κάν ή άρπαγή πολλών χρημάτων. Άποικι- 
σμός σημαίνει καταστροφή τής γλώσσας τοΰ άνβρώπου, 
τής Ιστορίας του, τής ταυτότητάς του, όλόκληρης τής 
άνβρωπιάς του» 141.

Ή  επαφή μέ τόν ιμπεριαλισμό φέρνε; τήν παραδοσια
κή κουλτούρα σέ Αμυντική θέσηι καί Αναγκάζει τό έπανα- 
στατικό κίνημα είτε νά τήν υπερασπίσει, εϊτε νά τήν Αντι
καταστήσει. Οί οικογενειακές σχέσεις καί ή Θέση τών γυ
ναικών είναι ένιαΐο μέρος τής παραδοσιακής κουλτούρας σέ 
κάθε Αποικιακό έθνος 142. ’Αλλά ειδικά στήν Κίνα ή οικο
γένεια ήταν τό κέντρο μιάς πολύ σφιχτής καί βαθιά ριζω
μένης κοινωνιικής φιλοσοφίας, πού συγκέντρωνε δλες τίς 
πλευρές τής παραδοσιακής κοινωνίας. Σύμφωνα μέ τόν 
Κομφουκιανισμό, τήν παραδοσιακή κουλτούρα τής Κίνας, 
ή κοινωνία ήταν όργανωμένη μ’ Ινα σύστημα πέντε πρω
ταρχικών σχέσεων: τοΰ πατέρα - γυιοΰ, τοΰ άρχοντα - ύπη- 
ρέτη, τοΰ άντρα - γυναίκας τοΰ γέρου - νέου καί τής φι
λίας *43. Ή  Θέση τής οικογένειας ήταν στενά δεμένη μέ τή 
Θέση τής Κίνας στόν κόσμο, τό ρόλο τοΰ αύτοκράτορα καί 
τήν έξουσία τών εύγενών —  κοινωνικές σχέσεις πού Απει- 
λήθηκαν δλες άπό τήν παρουσία τοΰ ιμπεριαλισμού. Οί Κι
νέζοι κομμουνιστές, γιά νά ,παραιμερίσουν τήν παραδοσιακή 
άρχουσα τάξη, άναγκάστηκαν νά πολεμήσουν ένάντια στήν 
κομφουκιανή κοσμοαντίληψη, πού περιλάμβανε καί τήν οι
κογένεια.

Ένώ ή Ρωσική έπανάσταση ήταν άντι'ύμπεριαλιστική, ή 
ίδια ή Ρωσία ήταν ιμπεριαλιστική δύναμη, θέματα σχετι
κά μέ τή διατήρηση ή τήν Αλλαγή παραδοσιακών πολιτι
στικών θεσμών Απασχολούσαν περισσότερο τις ύποτελεΐς έ-
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Ονικότητες, πού Ιλευθερώβηκαν μέ τήν επανάσταση τοΰ 
1917, παρά τό σοβιετικό έθνος σάν σύνολο. Στήν Κίνα, άπό 
τήν άλλη μεριά, ή παραδοσιακή κομφουκιανή κουλτούρα 
βρέθηκε σέ άμυνα άπό τήν άνικανότητά της να άντισταθει 
στόν ιμπεριαλισμό, Ιπί τουλάχιστο Ιναν αίώνα τορίν άπό τήν 
εμφάνιση τοδ Κομμουνιστικοδ Κόμματος. 'Ο προβληματι
σμός δέν περιοριζόταν στούς διανοούμενους άλλά έκφράστη- 
κε και μέ μιά σειρά άπό μαζικά κοινωνικά κινήματα πού 
άρχισαν μέ τήν Ιξέγερση των Ταϊπίνγκ (1853 -1 8 6 8 ) , συ
νέχισαν μέ τήν έξέγερση τών Μπόξερ (1898 -1 9 0 0 ), καί τό 
Κίνημα της 4ης Μάη (1919) καί κορυφώβηκαν μέ τούς Κι
νέζους Κομμουνιστές. Σ’ δλα αύτά τά κινήματα ύπήρ
χ ε  μιά συνεχής άμφισβήτηση γιά τό άν δ Κομφου- 
κιανισμός ήταν βιώσιμος στά πλαίσια τοδ Ιμπερια
λισμού. ’Άλλωστε κα.ί τά συντηρητικά κινήματα δπως τοΰ 
Τσιάγκ - Κάι - Σέκ άμφισβητοϋσαν τδ κατά πόσο δ Κομφου- 
κιανιαμός μποροδσε νά συνεχίσει νά λειτουργεί σάν βάση κοι
νωνικού καθεστώτος. Ή  δυτική παράδοση τοδ ρομαντικοδ ά- 
τομικισμοδ, τοΰ Ιλεύθερου Ιρωτα καί τής προσωπικής άπε- 
λευθέρωσης έπαιξε άκόμα μικρότερο ρόλο στήν Κίνα άπ’ δ- 
τι στή Ρωσία καί συνδέθηκε πιό πολύ μέ τήν άστική παρά 
μέ τήν κομμουνιστική φάση τής έπανάστασης ,44. Πάντως 
δ μακρύς άγώνας έναντίον τοϋ Κομφουκιανιαμοδ έδωσε στό 
Θέμα τής κουλτούρας μιά κεντρική Θέση στήν Κινέζικη Ιπα- 
νάσταση. ’Έτσι έξηγείται καί ή ένταση καί ή έπιμονή μέ τήν 
δποία Ιπανεμφανίζεται αύτό τό Θέμα.

Τελικά, ή έπαναστατική διαδικασία στήν Κίνα πήρε 
πολύ περισσότερο καιρό καί είσχώρησε πολύ βαθύτερα στή 
ζωή τών άνθρώπων. Στή Ρωσία οί Μπολσεβίκοι ήρθαν στήν 
εξουσία δταν ήταν σχεδόν άγνωστοι Ιξω άπό τά βιομηχανικά 
κέντρα. Ό  μετασχηματισμός τής κοινωνίας άκσλούθησε τό 
πάρσιμο τής κρατικής έξουσίας. Στήν Κίνα τό έπανοοστατικό 
κίνημα διοικούσε μεγάλα τμήματα τής χώρας Ιπί μιά δεκα
ετία καί πάνω πρ’ίν πάρει τήν κρατική Ιξουσία. Σ’ αύτή τή 
διαδικασία, ή ένοποίηση τής χωριάτικης καί οικογενειακής 
ζωής μέ τή σοσιαλιστική παραγωγή καί τήν κομματική δρ- 
γάνωση, είχε προετοιμαστεί. Ή  κομμουνιστική παραγωγή
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συχνά προσαρμόστηκε στήν παραδοσιακή κοινωνική 6ργά- 
νωση δπως τδ χωριό ,45. Αυτό εύκόλυνε χήν έμφάνιση πανι
κών σταθμών, βρεφικών σταθμών (στή δουλειά) καί άλλων 
κοινοτικών Θεσμών. Τά ίδια γραφτά πού προορίζονται γιά 
τόν προγραμματισμέ τής κοινωνικής παραγωγής καί τής πο
λιτικής ζωής —γιά παράδειγμα τδ Κόκκινο Βιβλίο—  διαβά
ζονται καί Από τά ζευγάρια σάν σύμβουλος οικογενειακής ζω
ής. Δέν φαίνεται νά υπάρχει ή ί'δια Ινταση Ανάμεσα στο δη
μόσιο καί τόν ιδιωτικό χώρο πού χαρακτηρίζει τόν Αναπτυγ
μένο καπιταλισμό καί πού Ιχει Ιμφανιστεϊ στή Σοβιετική 
"Ενωση ,46. Ή  οικογενειακή ζωή συζητήθηκε σέ πολιτικές 
συγκεντρώσεις πολύ περισσότερο Απ’ δτι στή Σοβιετική "Ε
νωση. Βασικά τό Θέμα τής απελευθέρωσης τών γυναικών ήρ
θε στό προσκήνιο σέ περιόδους μαζικής πολιτικής συμμετο
χής —βπως μετά τήν κατάληψη τής έξουσίας καί κατά τήν 
διάρκεια τοϋ Μεγάλου· "Αλματος πρός τά Μπρδς καί τής Πο
λιτιστικής ’Επανάστασης— άλλά όποχωροΟσε καθώς δποχω- 
ροΟσε καί ή πολιτική δράση 147.

Ή  Κινέζικη έμπειρία, άκόμα περισσότερο άπδ τή σο
βιετική, δείχνει τδ νόημα τής Ιμφασης πού Ιδωσε δ Έγκελς 
στήν είσοδο στήν κοινωνική παραγωγή γιά τή χειραφέτηση 
τών γυναικών. Άλλά οΕ γυναίκες στήν Κίνα είχαν ιστορικά 
διαφορετικές Ανάγκες άπό τΙς γυναίκες τών Αναπτυγμένων 
καπιταλιστικών χωρών. Ή  Κίνα ήταν κυρίως άγροτική χώ
ρα οπου ή χωριστή σφαίρα προσωπικής ζωής σχεδόν δέν εί
χε Ιμφανιστεΐ. ΟΕ Κινέζοι προσπάθησαν νά δείξουν μέ τήν 
τέχνη καί άλλες έκφράσεις βτι ή σύγχρονη δυτική Ιμφαση 
στήν υποκειμενική ή ψυχολογική ζωή; είναι μιά αδταπάτη 
καί δτι τά λεγάμενα «προσωπικά» θέματα άνάγονται σέ πρό
βλημα τής Αντικειμενικής ταξικής θέσης τοδ Ατόμου. Γιά 
παράδειγμα, τό 1969, σέ μιά Ιπίθεση στδν Στανισλάβσκυ, οΕ 
Κινέζοι καταδικάζουν τήν Αντίληψη βτι Ινας ήθοποιός πρέ
πει νά παίζει Από έσωτερικά αισθήματα ή νά προβάλλει μιά 
διασπααμένη συνείδηση. ’Αντίθετα, τδ θέατρο πρέπει νά κα
θρεφτίζει τή σύγκρουση συμβολικών Αντιπροσώπων Απδ δι
αφορετικές τάξεις. Τό σύστημα τοδ Στανισλάβσκυ, συνεχί
ζουν, θέλει νά Αντικαταστήσει «τήν Ανάλυση Αντικειμενικών

104



πραγμάτων μέ υποκειμενικά φανταστικά Αστικά αισθήμα
τα» *4a. ’Άλλωστε ή σεξουαλική ζωή κυριαρχείται άπό Ιναν 
πουριτανιαιμό πού χαρακτηρίζει χώρες στα πρώτα στάδια τής 
βιομηχανικής Ανάπτυξης. Αύτό 1ν μέρει ήταν ίσως καί μιά 
αντίδραση ένάντια στόν σεξουαλικό έξευτελισμό τών γυναι
κών στήν αύτοκρατορική Κίνα149.

Καί στή Ρωσία καί στήν Κίνα ή χειραφέτηση των γυ
ναικών άποτέλεσε μέρος της «χειραφέτησης» των παραγωγι
κών δυνάμεων τής κοινωνίας. Ή  βασική άντίληψη ήταν 6 
μαρξισμός: Τό κοινωνικό καθεστώς τοϋ παρελθόντος κατα- 
στρέφεται μέ τήν Ανάπτυξη τής Ολικής παραγωγής. Ό  
’Έγκελς εφάρμοσε αυτή τήν Ιδέα στις γυναίκες: ή άντρική 
κυριαρχία προερχόταν άπό τήν «Αναχρονιστικότατα» τής οι
κογένειας, άπό τήν απομόνωση της άπό τήν κοινωνικοποιη
μένη παραγωγή. Ή  Απελευθέρωση των γυναικών S i έρχό- 
ταν δταν δ σοσιαλισμός Απελευθέρωνε τΙς δυνάμεις παραγω
γής πού είχε Αναπτύξει & καπιταλισμός, βάζοντας τΙς γυναί
κες στή παραγωγή καί βιομηχανοποιώντας τή σπιτική δου
λειά. Καί ή Ρωσία χα,Ι ή Κίνα προσπάθησαν νά «Ανυψώσουν» 
τήν οικογενειακή ζωή στό έπίπεδο πού είχε φτάσει ή σοσια
λιστική παραγωγή. Καί οί δυό έπαναστάσεις άρχισαν νά Α
ναγνωρίζουν δτι ή οικογένεια έκτελεΐ βασικές οίκο νομικές 
λειτουργίες πού τό κράτος μπορεΐ είτε νά τΙς κοινωνικοποι
ήσει είτε νά τΙς Ανταμείψει. Ό  έπαναπροσδιορισμός τής ot- 
κογένειας άπό ηθικό σέ οικονομικό πρόβλημα, σημαίνει μιά 
ίμεγάλη πρόοδο. ’Αλλά σάν οικονομικά προβλήματα, τά θέ
ματα τής οίκογένειας καί τής χειραφέτησης τών γυναικών 
Ανάγονται στό γενικό πλαίσιο τής δλικής στέρησης. Καί στίς 
δύο χώρες τό δράμα τής «προσωπικής» χειραφέτησης —6 
«νέος άντρας», ή «νέα γυναίκα»—  ύποσκελίστηκαν Από τό 
σκοπό τής Ανάπτυξης τής παραγωγής. Έ  Ιννοια μιας ζωής 
πού δέν κυριαρχείται πιά άπό τΙς σχέσεις παραγωγής, σχεδόν 
δέν Ιχει έμφανιστεΐ.

‘Η  έμφάνιση μιας χωριανής σφαίρας προσωπικής ζωής

’Αντίθετα μέ τή Σοβιετική 'Ενωση καί τήν Κίνα, τό
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όραμα του Έγκελς να διαλύσει τήν καταπιεστικότητα τής 
οικογένειας Ιπαναστατικοποιώντας τόν τρόπο παραγωγής, 
φα-ίνεται δλο καί λιγότερο' πειστικό στις ΗΠΑ τοϋ εικοστού 
αιώνα. Μέ τήν ανάπτυξη· της βιομηχανίας έμφανίστηκε μιά 
χωριστή σφαίρα ζωής πού ήταν ξεκομμένη άπό δποιαδήποτε 
αιμεση σχέση μέ τήν κοινωνική παραγωγή. Στόν πρώτο πα
γκόσμιο πόλεμο διάφορα κοινωνικά Μνήματα (π.χ. γιά οι
κογενειακές μεταρρυθμίσεις) κοινωνικές καί ψυχολογικές δ- 
μάδες (μποέμ, «νεολαία») καί θεωρητικές κατακτήσεις (ψυ
χανάλυση) Ιδειξαν τή γέννηση ένός καινούργιου χώρου κοι
νωνικής ζωής, τοϋ προσωπικοί). ΟΕ περισσότεροι ’Αμερικα
νοί εξακολούθησαν νά θεωρούν τήν προσωπική τους τύχη 
άδιάρρηκτα δεμένη μέ τήν άνάπτυξη τής παραγωγής έμπο- 
ρευμάτων. Αύτή ή Αντίληψη ένυπήρχε στούς άγώνες τους για 
καλύτερη τροφή, στέγη, ψυχαγωγία, μικρότερο ώράριο, μόρ
φωση καί κουλτούρα. Συγχρόνως, ή άνάπτυξη τοϋ μονοπω
λιακού καπιταλισμού δημιούργησε τή δυνατότητα της άπε- 
λευθέρωσης τής κοινωνίας άπό τόν συνεχή περιορισμό τής οι
κονομικής Ανάγκης. "Ενας μικρός αριθμός ’Αμερικανών, πού 
ιχυξανότανε δλοένα, άρχισαν νά θεωρούν τήν προσωπική τους 
ζωή τελείως άσχετη μέ τόν χώρο τής παραγωγής. Στόν το
μέα τών προσωπικών σχέσεων, τής συναισθηματικής καί σε
ξουαλικής ζωής, στή δημιουργική Ικφραση, Απολάμβαναν 
εκείνη τήν «έλευθερ’ία» πού στερούνταν στόν τομέα τής Αλ
λοτριωμένης έργασίας.

Τόν δέκατο ένατο αιώνα, καλλιτέχνες καί ρομαντικοί 
διανοούμενοι Ανάγγειλαν τήν έμφάνιση τού υποκειμενικού έ- 
αυτού, πού δέν υπαγόταν πια στή διαίρεση έργασίας. Στις 
άρχές τού εικοστού αιώνα, ψυχολόγοι, έκπαιδευτικοί, προ
οδευτικοί καί μεταρρυθμιστές συνέχισαν αυτήν τήν παράδοση, 
καθρεφτίζοντας τήν Ιπέκταση τής προσωπικής ζωής σέ πλα
τύτερη κοινωνική κλίμακα. Ή  έμφάνιση τής σύγχρονης βιο- 
μηχανίας συγκεντροποίησε τήν Ιδιωτική παραγωγική περι
ουσία κι Ιτσι έξαφάνισε τήν οικονομική βάση τής πατριαρ
χικής οικογένειας. Άλλά οί ριζοσπάστες καί μεταρρυθμιστές 
πίστευαν βτι ή βιομηχανοποίηση δημιουργούσε μιϊ νέα μορ
φή οίκογένειας πού βασιζόταν στήν προσωπική Ιλευθερία
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τών μελών της. Πίστευαν, δπως κι δ Έγκελς, δτι ή είσοδος 
τών γυναικών στή βιομηχανία καί ή βιομηχανοποίηση τών 
παραγωγικών λειτουργιών τής οικογένειας, θά έξαφάνιζε τήν 
ύποτέλεια τών γυναικών. Νέες θεωρίες γιά τήν ψυχολογική 
ζωή, τήν παιδική ήλικία, τήν έφηβεία, τήν προοδευτική έκ- 
πα-ίδευση καί τή σεξουαλικότητα, συμβάλανε σέ μιά και
νούργια Ιδεολογία προσωπικής έλευθερίας καί Ατομικισμού 
πού βασιζόταν στήν μισθωτή έργασία. Σ’ αύτόν τόν τομέα 
προσωπικής ζωής πού έχουν πρόσφατα Ανακαλύψει, οί ’Αμε
ρικανοί τοΰ εικοστού αιώνα έκφράσανε τό στενό δραμα γιά 
ελεύθερες κοινωνικές σχέσεις, πού δέν κυριαρχούνται πιά ά
πό τις επιταγές τής παραγωγής.

'Ο ’Άρθουρ Καλχοΰν, ενας σοσιαλιστής με έξελικτικές 
αντιλήψεις πού είδε τήν έμφάνιση τοΰ μονοπωλιακού καπι
ταλισμού σάν ενα βασιικά 'θετικό βήμα πρός τό σοσιαλισμό, 
έδειχνε τή γενική αισιοδοξία τής ’Αμερικής πριν τόν πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. «Ή βιομηχανοποίηση», έγραφε, δδή- 
γησε «σέ μιά γενική δημοκρατικοποίηση τής κοινωνίας» καί 
τήν «εξασθένιση τής οικιακής μοναρχίας». Καθώς οί γυναί
κες κέρδιζαν «οικονομικές δυνατότητες έξω άπό τό γάμο», 
γινόντουσαν πιό έλεύθερες καί Ανεξάρτητες μέσα στό σπίτι. 
Μέ τή «σχολική μόρφωση της, τήν έμπειρία της στή δου
λειά καί τήν εξέλιξη τής οικιακής οίκονομίας σέ τεχνική έ- 
πιστήμη», Αντιμετωπίζει τόν άντρα σάν ίση, %αί άνώτερη 
μάλιστα, καθώς δ άντρας γίνεται άπλώς Ινας «κερδοφόρος 
μηχανισμός». Τό πέρασμα τής κοινωνίας «στό καθεστώς τοΰ 
πλεονάσματος... φέρνει μαζί του τήν παράταση τής βρεφικής 
ηλικίας καί τήν έξύψωση τής παιδικότητας». «Ό πατέρας 
δέν μπορεϊ νά καταλάβει δ,τι μαθαίνει τό παιδί του» κι Ιτσι 
έξασθενεΐ ή πατρική έξουσία. «ΤΙ κοινωνία διεκδικεΐ τό παι
δί καί άρνεΐται νά Αναγνωρίσει τό δικαίωμα Ιδιοκτησίας τοδ 
γονιοΰ». «Ή οικογένεια», καταλήγει, «περνάει άπό μιάν έ- 
ξατομίκευση, παύει νά είναι μιά Αναγκαία συσπείρωση καί 
έξελίσσεται πρός μιάν ήθική ένότητα καί μιάν αύθόρμητη 
δημοκρατία» ,εο.

Ό  φεμινισμός τής Σάρλοτ Π. Τζίλμαν βασιζόταν σέ 
μιά πολύ άπλούστερη Ανάλυση: «Ή δλο καί μεγαλύτερη ί-



ξατομικοποίηση τής δημοκράτες ζωής, φέρνει Αναπόφευ
κτη Αλλαγή τόσο γιά τΙς κόρες μας βσο καί γιά τούς γυιούς 
μας», Ιγραφε. Μέχρι τήν έμφάνιση τής βιομηχανίας ή οικο
γένεια ήταν ή βασική «κοινωνική δμάδα, Ινα σύνολο, Ινα 
μικρό κράτος». Ή  βάση της ήταν ή οικονομική Αναγκαιό
τητα. Στή γέννησή της «περιπλανήθηκε πάνω στή γή, Α
κολουθώντας μιάν έπάρκεια τροφής, και πολεμώντας κάποτε 
μέ ξένες οικογένειες για τά χόρτα ή τό νερ6 πού τήν Ιτρε- 
φαν». Ή  βιομηχανία δμως Ιφερε τή δυνατότητα τής «©Ικο- 
νομικής Ανεξαρτησίας» γιά τά μέλη τής οικογένειας — δηλ. 
σαν μισθωτοί έργάτες,Στή θέση της οικογένειας, ή Τζίλμαν 
άντιπαραθέτει τό «γάμο»: «παρόλο πού τόν Ιχουμε κάνει μιά 
οικονομική σχέση, δέν είναι Ιτσι ούσιαστικά, καί μπορεΐ νά 
όπάρχει σέ πολύ ύψηλότερη δλοκλήρωση Αφοΰ ξεπεραστεΖ 
ή οικονομική φάση». Σέ μιά νέα βάση Ισότητας άνάμεσα στούς 
άντρες καί τΙς γυναίκες, δ γάμος θά γίνει «μιά προσωπική 
Ισόβια ένωση δύο Ατόμων πού ταιριάζουν μεταξύ τους» ,51. 
Τόσο δ Κάλχουν δσο καί ή Τζίλμαν, πίστευαν δτι ή μισθω
τή έργασία Ιδινε τή δυνατότητα μιδς καινούργιας μορφής 
οικογένειας μέ βάση τήν Ατομική έλευθερία τών μελών της.

Καθώς ή οικογένεια Ιχασε τή λειτουργία της σάν βα
σική μονάδα παραγωγής Ιμπορευμάτων, δ παραδοσιακός νό
μος καί ή ήθική πού καθόριζε τήν συμπεριφορά τών μελών 
της μπήκαν σέ Αμφισβήτηση. Τ& κινήματα γιά τόν Ιλεγχο 
τών γεννήσεων καί τά διαζύγια, μεταξύ άλλων Απαιτούσαν 
νά καθορίζονται οί Ιμπορικές σχέσεις τής οίκογένειας δλο- 
κληρωτικά άπό τά Γδια της τά μέλη. Σ’ δλόκληρο τό δέκατο 
Ινατο αιώνα δ ρυθμός τών γεννήσεων Ιπεφτε ένώ τά διατ 
ζύγια αυξάνονταν δλοένα 1δ2. Τό κίνημα γιά τόν ίλεγχο τών 
γεννήσεων ύποσχόταν πιά τήν Απελευθέρωση τών γυναικών 
άπό τόν τυραννικό κύκλο τής Αναπαραγωγής. Τόν δέκατο 
Ινατο αΙώνα δ Αποκλειστικός προορισμός τής γυναικείας σε
ξουαλικότητας θεωρούνταν ή Αναπαραγωγή’ ήταν πολύ συ
νηθισμένο ο! γιατροί νά συμβουλεύουν τΙς πλούσιες πελάτισ
σες τους νά κάνουν έρωτα μόνο τΙς πέντε ή δξι φορές στή ζωή 
τους πού ήταν Απαραίτητες γιά νά συλλάβουν. Μέ τόν Ιλεγ- 
χο τών γεννήσεων, ή σεξουαλικότητα μπορούσε νά γίνει αδ-
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τοσκοπός κι δχι νά είναι στήν υπηρεσία, τών κοινωνικών έ- 
πιταγών τής Αναπαραγωγής. Έ τσι καί τό διαζύγιο, τό σύμ
βολο ένός γάμου πού συνάπτεται καί διαλύεται έλεύθερα, κα- 
τηγορήθηκϊ άπό τούς συντηρητικούς γιατί Ιβαζε τά δικαιώ
ματα. τοΟ άτόμου πάνω άπό τά δικαιώματα τής κοινωνίας153.

Ή  Αντίληψη γιά μιάν έσωτερικά χειραφετημένη, οικο
γένεια Ιφερε στό φώς καινούργιες θεωρίες γιά τήν παιδική 
καί τήν έφη&κή ήλικία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ή έξι- 
οανίκευση τής παιδικής ήλικίας κι δ παιδοχεντρισμός τής 
οικογένειας άρχισε μέ τήν έμφάνιση τού βιομηχανικού κα
πιταλισμού. Ό  Ράλφ Γουάλντο “Εμερσον, γιά παράδειγμα, 
σχολίασε τήν καινούργια «τρυφερότητα» πού έμφανίστηκε 
στήν περίοδο 1820-1840 : «Τά παιδιά ήταν καταπιεσμένα 
καί ζοδσαν στά παρασκήνια- τώρα τά ύπολογίζουν, τά κα
νακεύουν καί τά χαϊδεύουν» 154. 'Η παιδική ήλικία, έκτός 
άπό περίοδος δπου τό παιδί διαμορφώνεται γιά νά λειτουρ
γήσει σαν ένήλικας (δηλ. κοινωνικά), άρχισε νά θεωρείται 
καί σάν αυτοσκοπός. Κατά τήν δεκαετία τού 1890 Εμφανί
στηκαν μιά σειρά άπό κινήσεις —παιδαγωγική, κίνημα νη- 
πιαγωγίων, οί δπαδοί τοΰ Χέρμπαρτ—  πού ύποστήριζαν δ- 
τι πρέπει νά σεβόμαστε τόν Ιμφυτο αυθορμητισμό, έφευρε- 
τικότητα καί φαντασία τών παιδιών, κι δχι νά τά περιορί
ζουμε «κοινωνικά». !
«Ή διδασκαλία», Ιγραφε ή Μαρία Μοντεσσόρι, θά ϊχει σάν 
αύστηρό γνώμονα τήν Αρχή τοϋ νά περιοριστεί &» περισσό
τερο γίνεται ή ένεργή Ιπέμβαση τοΰ έκπαιδευτικοϋ» Ι“*. Ή  
προοδευτική διδασκαλία πού γεννήθηκε σ’ Ινα βαθμό άπό τις 
καινούργιες έκπαιδευτι-κές άνάγκες τοΟ μονοπωλιακού κα
πιταλισμού, προσπάθησε κι αύτή νά Απελευθερώσει τά παι
διά άπό τούς περιορισμούς τών μεγάλων. Ό  Γ . Στάνλεϋ 
Χώλλ, άπόρριψε τήν παραδοσιακή άποψη δτι τά παιδικά 
παιγνίδια είναι προετοιμασία γιά τά καθήκοντα τής κοινω
νικής ζωής, καί τόνισε τή ριζική διάσταση πού ύπάρχει ά- 
νάμεσα στόν κόσμο τών παιδιών καί στόν κόσμο τών μεγά
λων ,56.

Καθώς ή παιδική ήλικία θεωρούνταν δλο καί λιγότερο 
σάν προετοιμασία γιά τήν κοινωνία τών μεγάλων, καί δλο καί



περισσότερο σάν περίοδος Άσπιλων άρετών πού έρχόταν σέ 
σύγκρουση μαζί της, ή μετάβαση άπό τό παιδί στόν ένήλικα 
εγινε προβληματική. Στα 1904 στό «έφηβεία», Αποτέλεσμα 
εργασίας δεκαετιών, δ Χώλλ είσήγαγε τήν Ιννοια μιας νέας 
ζώνης ζωής πού ή μισή είναι ένσωματωμένη καί ή άλλη μισή 
ανταγωνίζεται τό κοινωνικό καθεστώς τών μεγάλων. ’Ονό
μασε τήν έφηβεία «έμπαθές στάδιο τής ζωής» καί τής Ιδωσε 
τις Ιδιότητες τοΰ ήθικοΰ Ιδεαλισμού καί έντονοι» συναισθη
ματισμό ϋ πού οί Βικτωριανοί απέδιδαν στις γυναίκες τής ά- 
ριστοκρατίας πού ήταν περιορισμένες στό σπίτι. Ακολουθών
τας τόν Χώλλ, οί ’Αμερικανοί ρομαντικοποίησαν καί παρέ- 
τειναν τήν περίοδο τής έφηβείας, άνίκανοι νά Ενσωματώσουν 
τις ιδιότητες αύτές στήν άντίληψη τους γιά τήν κοινωνική 
δραστηριότητα τών μεγάλων 157. i

Ό  τονισμός τής σεξουαλικότητας πρόσθεσε μιάν Ιδιαί
τερη διάσταση στήν άντίληψη τοΰ εικοστού αιώνα γιά τήν 
προσωπική ζωή. Ή  σεξουαλικότητα άρχισε νά θεωρείται 
σάν ή βάση τής άνθρώπινης άτομικότητας, ή φυσική ζωή 
τών ανθρώπων εξο) άπό τήν κυριαρχία τής κοινωνίας. "Ο
πως καί στήν περ'ίπτωση τής μελέτης τών παιδιών ή θετι- 
κιστική έπιστήμη συμβάδιζε χέρι - χέρι μέ τήν ρομαντική 
έξιδανίκευση, Οί περισσότερες μελέτες τής σεξουαλικότητας 
τόν δέκατο Ινατο αιώνα πριν άπό τόν Φρόυντ άποτελοϋνταν 
άπό Ιναν λεπτομερειακό κατάλογο «διαστροφών». ’Απ’ τήν 
άλλη με,ριά ή Μάργκαρετ Σάγκερ, παράδειγμα έπιστημονι- 
κής καί ειλικρινούς άντιμετώπισης τού σέξ, τίμησε μ’ αύτά 
τά λόγια τόν Χάβελοκ Έλλις: «Σ’ αύτόν χρωστάμε τήν άν
τίληψη αυτής τής Βασιλείας τοΰ θεοΰ μέσα μας, τού έσω- 
τερικοΰ αύτοΰ κόσμου... Χάρη σ’ αύτόν συνειδητοποιούμε δ- 
τι ή εύτυχία είναι ίσως τό άποτέλεσμα μιας στάσης άπέναντι 
στή ζωή» 158. ’Αποκορύφωμα βλων αύτών τών τάσεων είναι 
ή άποψη τοδ Φρόυντ δτι ή άνθρώπινη δραστηριότητα χωρί
ζεται στόν κόσμο τής ένστικτώδικης άπόλαυσης πού είναι 
αυτοσκοπός (παιγνίδι) καί στόν κόσμο τής κοινωνικής πραγ
ματικότητας δπου ή δραστηριότητα καθορίζεται άπό έξωγε- 
νεΐς σκοπούς (έργασία).

Τελευταίο καί σημαντικότερο, ή έμφάνιση τής προσω-
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πικήί ζωής συνδέθηκε μέ μιάν Αναθεώρηση τής Ατομικότη
τας. ΤΗταν πιά Αδύνατο νά ταυτιστεί τό άτομο Απλώς μέ τήν 
θέση του της μέσα στήν κοινωνική διαίρεση έργασίας. Ή 
άνάπτυξη μι&ς σημαντικής περιοχής προσωπικής ζωής ξε
κομμένης άπό τήν παραγωγή έμπορευμάτων ένθάρρυνε τήν Α
νακάλυψη καί έξερεύνηση τής έσωτερικής ή ψυχολογικής 
ζωής τών άνδρών καί γυναικών. Ή  Iwota τής συνείδησης, 
μέ τή σύγχρονη διαμόρφωσή της, καί τοΰ Ασυνείδητου, Α
ναπτύχθηκε στδ τέλος τοϋ δέκατου Ενατου αίώνα. (Κ προ
ηγούμενες ψυχολογίες είχαν θεωρήσει δεδομένη μιάν Ισο- 
μορφική Αντιστοιχία Ανάμεσα στά στοιχεία τοΰ πνεύματος 
καί τά στοιχεία τοΰ κοινωνικοΰ καί ύλικοΰ κόσμου. Στις Αρ
χές τής δεκαετίας τοϋ 1880, ο Γουίλιαμ Τζέημς, Αντιπρο
σωπεύοντας τήν πιό προχωρημένη διανόηση τής έποχής του, 
Απέρριψε τήν Αποψη δτι ή συνείδηση Αποτελεϊται Από συ
γκεκριμένα στοιχεία πού συνδυάζονται σάν τά τοΰβλα καί 
γίνονται σύνθετες Ιννοιες ή συνειρμοί. ’Αντίθετα, πρότεινε 
τήν Ιννοια τής ροής τής σκέψης, σύμφωνα με τήν δποία ο! 
ιδέες τοΰ κάθε Ανθρώπου είναι μοναδικές, προσωπικές καί 
διαφορετικές, οΕ ιδέες καί τά αισθήματα βρίσκονται σέ διαρ
κή Αλληλεπίδραση, καί ό νοϋς είναι σέ διαλεκτική σχέση μέ 
τήν έξωτερική πραγματικότητα. Αύτή ή καινούργια Ιμφαση 
πού δόθηκε στήν ενδοσκόπηση, στήν Ατομική μοναδικότητα 
καί στά αίσθήματα, καθρέφτιζε θεωρητικά τήν ψυχολογική 
διάσταση τής ΐμφάνισης τής προσωπικής ζωής.

Π ρός μια τιολιτικη τής προσωπικής ζωής

Στις Αρχές τοΰ είκοστοϋ αίώνα υπήρχε στις Ηνωμένες 
Πολιτείες Ινα πλατύ σοσιαλιστικό κίνημα, καθώς καί μιά 
διαδεδομένη πεποίθηση δτι οί Ηνωμένες Πολιτείες βάδι
ζαν πρός Ινα σημαντικό κοινωνικό μετασχηματισμέ. Σ’ αύτά 
τά πλαίσια, δύο ήταν οΕ δμάδες πού Ιμελλε στρατηγικά νά 
θέσουν τό πρόβλημα τής προσωπικής ζωής τόσο σάν χωρι
στά θέματα, δσο καί σέ σχέση μέ τό σοσιαλιστικό κίνημα: 
οι φεμινίστριες καί οΕ νέοι ρ’.ζοσπαστικοποιγ|μένοι διανοού
μενοι.
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Καμμιά άλλη δμάδα δέν Ιζησε τήν ύποκιειμενική Απο
μόνωση τής προσωπικής ζωής τόσο βαθιά δσο οί γυναίκες, 
ίνσι καθώς ήταν παγιδευμένες μέσα στήν οίκογένεια, ύπεύ- 
θυνες γιά τά τρομερά της έλαττώματα, ή Αναγκασμένες νά 
διαπραγματεύονται σ’ εναν χώρο Ανάμεσα στήν οικογένεια 
καί τή μισθωτή έργασία. Σάν νοικοκυρές, καί ειδικότερα 
σάν μητέρες, οί γυναίκες Ιγιναν τό έπίκβντρο τοδ σύγχρο
νου δνειρου γιά προσωπική ευτυχία. Οί καινούργιοι χώροι 
προσωπικής ζωιί}ς πού έμφανίστηκαν ήταν ευθύνη τών νοι
κοκυρών —  κύρια ή Ανατροφή τών παιδιών, Αλλά καί ή σε
ξουαλικότητα, ή συναισθηματική έκφραση καί δ οικογε
νειακός τρόπος κατανάλωσης. Γιά τΐς γυναίκες ή οικογέ
νεια δχι μόνο δέν ήταν καταφύγιο, ήταν χώρος δουλειάς. 
"Οπως παρατήρησε ή Σάρλοτ Τζίλμαν, οδτε οί γυναίκες oft- 
τε τά παιδιά είχαν ιδιωτικό χώρο μέσα στό σπίτι' μόνο δ 
πατέρας είχε ίσως κανένα γραφείο.

Οί καινούργιες Ιδεολογίες γιά τήν προσωπική ζωή ένί- 
σχυσαν τήν αόταπάτη δτι οί γυναίκες ήταν Ιξω άπό τίς κυ- 
ρίαρχες ύλικές διαδικασίες καί ταξικές σχέσεις τής έποχής 
τους. Ή  κοινωνική εύθύνη τών γυναικών γιά τήν προσωπι
κή ζωή μεταμφιέστηκε σέ μιά έπιστροφή σέ «φυσικές» έ
ξεις, μιά έπιστροφή πού είχ« σχέση μέ τήν Ιστορική Ιξίσω- 
ση τών γυναικών μέ τό χώρο τής διαίσθησης καί τής αίαθη- 
σιακότητας. Μή Ιχοντας άμεση καί φανερή σχέση μέ τήν 
κοινωνική παραγωγή ή έργασία της νοικοκυράς θεωρήθη
κε σάν προσωπική της Ικφραση. Ή  «νέα μητέρα», Ιγραφε 
δ Χάβελσκ Έλλις τό 1933, «θεωρεί τή μητρότητα σχέση 
Αγάπης καί φυσικής προσέγγισης». Δέν κινείται πιά «άπό
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juv Σπόκ. άρχισε τόν δδηγό του γιά τήν φροντίδα τών παι
διών μέ τή δύσκολη παραίνεση: «Έ χε έμιπκποσύνη στόν 
Ιαυτό σου»160. "Οταν κανείς άποτύχει σέ τέτοιου είδους έρ
γασία, δέν μπορεΐ νά διορθώσει τίποτα μέ τό νά άποτρα- 
βηχτεΐ σέ άλλον Ινα ιδιωτικό χώρο161.

Οί φεμινίστριες πίστευαν δτι ή διέξοδος γιά τίς γυναί
κες ήταν ή είσοδος στόν κόαμο τής μισθωτής έργασίας. Άπό
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τό 1880 ώς τό 1910 ό άριθμός τών γυναικών πού δούλευαν 
Ιξω άπ  τό σπίτι, άνέβηκε άπό τά 2 ,6  Εκατομμύρια στά 8 
Εκατομμύρια ,62. ΟΕ μορφωμένες γυναίκες μπήκαν σέ Επαγ- 
γέλματα δπως τής καθηγήτριας, τής νοσοκόμας ή τής κοι
νωνικής λειτουργού, πού σέ μεγάλο βαθμό καθορίστηκαν άπό 
τήν καινούργια Ιδεολογία γιά τήν προσωπική ζωή' Εξυπηρέ- 
τηση, πρόοδός, καί σεβασμός γιά τά δικαιώματα τών άλ
λων. "Οπως παρατήρησε ή Τζέην ’Άνταμς, ή άνάγκη τών 
αστών γυναικών νά φανοΰν χρήσιμες (στήν περίπτωσή της 
μέσω τών κοινωνικών Ιδρυμάτων) βασίστηκε σέ μιά «όπο- 
κειμενική άναγκαιότητα»: τήν άνάγκη τών γυναικών νά συν- 
δεθοϋν μέ τήν ύπόλοιπη κοινωνία163. Πάντως οΕ περισ
σότερες γυναίκες Ιγιναν ύπάλληλοι γραφείων, υπηρέτριες, 
ή έργάτριες. Μπήκαν στό χώρο τής παραγωγής Εμπορευμά
των -καθώς ή άνερχόμενη παραγωγικότητα τής Εργασίας δ- 
δηγοϋσε σέ μιά πτώση τών ευκαιριών άπασχόλησης. Αότό 
ένίσχυσε τόν περιορισμό τής γυναικείας άπασχόλησης στούς 
πιό κακοπληρωμέ νους καί λιγάτερο συνδικαλισμένους το
μείς τής οικονομίας: στις υπηρεσίες δπου ή Εργασία Ιμοιαζε 
μέ τή δουλειά μέσα στό σπίτι, καί στήν παραγωγή είδών 
οικιακής κατανάλωσης, άρχίζοντας μέ τήν ύφαντουργία τόν 
δέκατο ένατο αιώνα. Ή  πραγματικά μαζική είσοδος τών 
γυναικών στήν κοινωνικοποιημένη παραγωγή Ιγινε άπό τά 
1920 καί μετά, σέ μιά, περίοδο πού ή άνεργία καί ή ύπο- 
απασχόληση Ιγιναν στοιχεία τής δομής τής καπιταλιστικής 
οικονομίας. Μέ στήριγμα τήν Εμπειρία τών γυναικών στή 
μισθωτή Εργασία, ένισχύθηκε ή άντίληψη δτι ή πραγματι
κή τους θέση ήταν στό σπίτι.

Τόσο στή βιομηχανία δσο καί στήν οικογένεια, ή δι
αίρεση Εργασίας άνάμεσα στούς άντρες καί τις γυναίκες γι
νόταν δλο καί μεγαλύτ©ρη, σέ μιάν έποχή δπου ή άνάπτυ- 
ςη τής μαζικής παραγωγής Εξαφάνιζε στήν Ιστορική δι
καίωση («φύση» ή ofoto νομική άναγκαιότητα) αύτής τής 
διαίρεσης. Άλλά ή δημιουργία μιας χωριστής σφαίρας προ
σωπικής ζωής δημιούργησε μιά καινούργια δικαίωση. Ή  
οικογένεια, καί ή ύποταγ^ τών γυναικών μέσα της, ήταν 
απαραίτητη γιά νά διατηρεί ίνα καταφύγιο πνευματικής
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•καί συναισθηματικής ζωής ένάντια στήν άπάν&ρωπη καπι
ταλιστική κοινωνία.. Σ’ ενα μεγάλο βαθμό οί φεμινίστριες 
συμφώνησαν μ’ οώτή τήν άντίληψη, καί ύποστήριξαν τήν 
ψήφο καί τήν εργασία, τών γυναικών σάν μεταρρυθμίσεις πού 
θά Ίξανθρώπιζαν τή δημόσια ζωή. Μιά άπό τΙς έκφράσεις 
,αύτής τής τάσης ήταν ή λέσχη τών εύγενών γυναικών, πού 
προέκτεινε τά οικιακά ιδεώδη στή δημόσια ζωή. Ή  κυριό- 
τερη φεμινιστική κατάχτηση, — ή ψήφος—  άφησε άθικτη 
τήν οίκογένεια.

Ή  "Εμμα Γκόλντμαν ήταν μι* άπ’ τις λίγες φεμινί
στριες πού κατέκρινε τόν περιορισμό τής γυναικείας πολι
τικής μέσα στά δρια τής ψήφου. «Ή άπλή έξωτερική χει
ραφέτηση», έγραφε, «εχει κάνει τή σύγχρονη γυναίκα Ινα 
ψεύτικο πλάσμα». Ή  Γκόλντμαν ύποστήριζε δτι ή διεκδί
κηση καριέρας γιά τίς γυναίκες καί συγχρόνως ή Αδιαφο
ρία γιά τίς προσωπικές τους σχέσεις, είχε, σάν άποτέλεσμα 
τά «σκέτα Ιπαγγελματικά ρομπότ» ,64. ’Αλλά τά σχόλια 
τής Γκόλντμαν βασίζονταν πιο πολύ στή συναισθηματική της 
ανάλυση τών παραδοσιακών οικιακών σχέσεων στήν πατρι
αρχική οίκογένεια παρά σέ κάποια άπόπειρα νά έπεκταθεΐ 
τό πεδίο τής πολιτικής στόν προσωπικό χώρο165. Μετά 
τήν κατάκτηση τής ψήφου ή γυναικεία πολιτική Ιπεαε σέ 
άφάνεια μέχρι τήν δεκαετία τοϋ I960. Στά ένδιάμεσα χρό
νια ή έπιθυμία τών γυναικών γιά προσωπική χειραφέτηση 
εκφράστηκε μέσα άπό τήν ψυχανάλυση., τόν μποεμισμ^, τή 
σεξουαλική Ιλευθερία καί άλλα ρεύματα πολιτισμικής ριζο- 
σπαστίκοποίησης —  ρεύματα πού δέχονταν δτι ή προσωπική 
ζωή είναι ενα θέμα Εξω άπό τήν πολιτική.

Ή  άλλη όμάδα πού ήι Απασχόλησή της μέ τήν προσω
πική ζωή ξεκινούσε άπό τήν Αντιφατική της σχέση μέ τήν 
κοινωνική παραγωγή, ήταν οί διανοούμενοι, οί καλλιτέχνες, 
οί ριζοσπαστικοποιημένοι νέοι καί οί φεμινίστριες πού είχαν 
κέντρο τους τό Γκρήνουιτς Βίλατζ καί βρισκόταν Ιδεολογικά 
κοντά στό Σοσιαλιστικό Κόμμα ή τό I.W.W. (Βιομηχανι- 
κοί ’Εργάτες τού Κόσμου); στίς άρχές τής δεκαετίας τοΟ 
1900. Ή  άνάπτυξη μιας ριζοσπαστικής κσυλι»όρας δια
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νοούμενων καθρέφτιζε τήν προλεταριοποίηση μικροαστικών 
έπαγγελμάτων δπως τής τέχνης, τής δημοσιογραφίας καί τής 
διδασκαλίας, καθώς καί τήν Αντίσταση τής νεολαίας στή ζωή 
τοδ βιομηχανικού έργάτη. Οί προοδευτικοί διανοούμενοι τών 
άρχών έοΟ είκοστοΰ αίώνα Αντιπροσωπεύουν τή μετάβαση 
άπό τό μικροαστικό Ατομικισμό τοδ δέκατου ένατου αίώνα 
στή σημερινή έργατική δύναμη μέ τή μαζική μόρφωση 
—  αυτό πού συνήθως ονομάζεται μεσαία τάξη. Ή  δμάδα 
αυτή Αγκάλιασε δλους δσους ήταν σέ θέση νά περιορίσουν 
τό ρόλο τής Αλλοτριωμένης εργασίας στή ζωή τους καί νά 
τοποθετήσουν τήν κύριά τους δραστηριότητα Ιξω άπό τΙς 
άμεσες καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής: έλεύθεροι ρε- 
πόρτερς, καλλιτέχνες καί διανοούμενοι, περιθωριακοί καί 
μικ-ροαπατεώνες, άμφισβητίες καί έπαναστάτες, «Αντρες καί 
γυναίκες χωρίς μιά παραδοσιακή παραγωγική ή έμπορική 
λειτουργία στήν οΙκονομική κοινωνία» 1 .

Ή  Αμερικανική παράδοση τοδ ρομαντικού Ατομικισμού 
άρχισε μέ τήν έμφάνιση τοΰ βιομηχανικού καπιταλισμοδ τήν 
έποχή τοδ Τζάκσον. Σύμφωνα μέ τόν Έμερσον, «τό πνεύμα 
απόκτησε συνείδηση τοδ έαυτοδ του... οί νέοι γεννήθηκαν μ’ 
Ινα νυστέρι στό κεφάλι τους, μιά τάση; ένδοσκόπησης, αύτο- 
ανατόμησης, Ανάλυσης τών κινήτρων» 167. Ό  ύπε,ρβατισμός, 
δπως ό ευρωπαϊκός ρομαντισμός, πίστευε στό αύτάρκες Ατο
μο· (ή τήν ούτοπική κοινότητα) σέ Αντίθεση μέ τήν «κοινω
νία». ’Αλλά στίς Αρχές τοΰ είκοστοδ αίώνα οί προοδευτικοί 
διανοούμενοι Αρχισαν νά συνδυάζουν τή ρομαντική ύπεράτ 
σπιση τοδ Ατομικισμού μέ μιά κριτική τού ίδιου τοδ καπι- 
ταλισμοδ; Ό  Βάν Γουΐκ Μπρούκς, γιά παράδειγμα, παρα
τήρησε δτι «δ πραγματικά διφορούμενος Ατομικισμός τοδ 
Έμερσον.. υποστήριζε τήν ελευθερία καί τήν αυτονομία 
τοΰ πνεύματος [μέ τήν ίδια εύκολία δπως] καί τοδ έπιχει- 
ρηματία» 16δ. 'Ο Μπρούκς έκανε τή διάκριση Ανάμεσα στόν 
Αστικό Ατομικισμό πού «ήταν βασικά Ανταγωνιστικός» καί 
στόν «νέο Ατομικισμό πού θεωρεί ίερή τήν αύτοέκφραση». 
Ό  «νέος Ατομικισμός», Ιγραψε,' «είναι Ατομικιστικός μόνο 
κατά παράλειψη». Ή  ίδια. ή γύμνια τής καπιταλιστικής κοι
νωνίας Αναγκάζει τό νέο Ατομικισμό νά γυρίσει πίσω στόν
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μισαλλόδοξο κόσμο τών προσωπικών συμφερόντων. Ή  άρ- 
χική παρόρμηση τοδ άτομικισμοϋ είναι «γεμάτη άπό μιάν 
Ιντονη καί παρα-δεκτή τάση νά ταυτιστεί κανείς μέ τή ζωή 
δλόκληρου τοδ λαοΰ» 169. Οί Ηνωμένες Πολιτείες, π,ροσ- 
φέροντας μόνο άλλοτριωμένη έργασία καί οικονομική άπλη- 
στία, «δημιουργούσαν μιάν δλόκληρη φυλή άπό ’Αμλέ- 
τους» Ι7°·

Μέ τήν ιδεολογική στήριξη τοΰ φεμινισμού καί τής ψυ
χανάλυσης, οί νέοι διανοούμενοι κατηγόρησαν τήν παραδο
σιακή οικογενειακή ζωή γιαυτό πού δ Ράντολφ Μπόρν ό- 
νάμασε «τυφλή ζηλοτυπία γιά κάθε δείγμα άτομικών Ιδανι
κών» ,71. Πίστευαν δτι οί καινούργιες μορφές προσωπικής 
ζωής πού άναπτύσσονταν στόν μποβμισμό θά ξαπλώνονταν 
σ’ όλόκληρο τόν πληθυσμό σάν άποτέλεαμα τής πολιτικής 
καί τής προπαγάνδας. Τό βιβλίο το5 Φλόυντ Ντέλ: «Αγάπη 
στήν ’Εποχή τών Μηχανών», πού ήταν μιά σύνθεση τής 
σκέψης του, άπόδωσε τήν άντρική ύπεροχή στό γεγονός δτι 
στήν «προ - βιομηχανική» κοινωνία ή οίκογένεια ήταν βασι
κά ή μοναδική οικονομική μονάδα. Οί γυναίκες καί τά παι
διά Ιξαρτώνταν άπό τόν πατριάρχη γιά τήν έπιβίωσή τους. 
Ή  έμφάνιση τής βιομηχανίας Ιξαφάνισε αυτή τήν Ιξάρτη- 
ση, άλλά οί κοινωνικές σχέσεις πού είχαν βασιστεί πάνω της 
παρέμειναν. Σύμφωνα μέ τόν Ντέλ, «τά πατριαρχικά Ιθιμα 
κατάληξαν σέ σύγχρονες νευρώσεις». «Οί νευρώσεις» έξη- 
γοΰσε ό Ντέλ, δέν ήταν άποτέλεαμα άπό «άτομικές άδυνα- 
ιμίες» άλλά δφείλονταν «στή γενική κοινωνικο - οικονομική 
μας καθυστέρηση» 172.

Σύμφωνα μέ τόν Βάν Γουίκ Μπρούκς, «τό κέντρο βά
ρους στά άμερικανικά πράγματα Ιχει μετατεθεί έντελώς ά
πό τό πεδίο τής πολιτικής στό πεδίο τής ψυχολογίας καί 
τών ήθών» 173. Έ τσι γεννήθηκε ή άνάγκη γιά κάποιο και
νούργιο είδος πολιτικής, πού νά άφορφ στά προβλήματα τής 
προσωπικής ζωής. Οί νέοι διανοούμενοι ήταν σχεδόν παν- 
τοδ σοσιαλιστές, πού άπέρριπταν κάθε πολιτική άντίληψη 
άν δέν περιείχε «Ινα πρόγραμμα γιά τήν πνευματική καί 
-καλλιτεχνική άπελευθέρωση» Ταύτιζαν τήν τέχνη, τήν 
ψυχανάλυση, τόν μποεμιαμό καί άλλες μορφές προσωπικής
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Ιξέγερσης μέ τήν Ιπερχόμενη κοινωνική έπανάσταση. Δέν 
έβλεπαν καμμιά σύγκρουση ανάμεσα στίς προσωπικές τους 
προσδοκίες καί στίς πρακτικές άνάγκες ένός κινήματος. '0  
Ντέλ έγραφε στήν αύτοβιογραφία του : «Σάν μποέμ, δέν 
ζήτησα, άπό τόν έαυτό μου κανένα τακτικό προσωπικό κα
θήκον προπαγάνδας* ή συνεισφορά μου στήν έπανάσταση θα 
ήταν νά λέω δση άλήθεια μπο,ροΰσα νά πώ... σάν καλλι
τέχνης» 175. Σύμφωνα μέ τόν Μπρούκς, ή αύτοπροβολή ή
ταν άντικοινωνική ατό βαθμό πού βασιζόταν στό οικονομικό 
κέρδος. Άλλα ή αύτοπροβολή ιιού έκφραζόταν μέσα άπό 
τήν πολιτική ή «τίς έπιστήμες», ή τήν λογοτεχνία, ή τή 
μηχανική, ή τήν ίδια τή βιομηχανία», ήταν μιά «άμεσα κοι
νωνική δραστηριότητα», βπου κανείς δλοκλήρωνε τόν έαυτό 
του μαζί καί μέσα άπ;’ τούς άλλους» *76.

'Ο διαχωοιομος τον προσωπικού. .  .

Ό  ρομαντικός άτομικισμός τοΰ δέκατου ένατου αίώνα 
άντλοΰσε ενα μεγάλο μέρος τής δύναμής του άπό τή συσχέ- 
τισή του μέ τή γαλλική έπανάσταση καί μέ διάφορα ρεύ
ματα, δπως αύτά γιά τήν κατάργηση τής δουλείας στήν 
Αγγλία καί στήν ’Αμερική. Τό ίδιο καί στήν ’Αμερική, 
όπου ύπήρχε ένα ζωντανό καί δυναμικό σοσιαλιστικό καί 
γυναικείο κίνημα, άρχισε νά διαφαινεται ή δυνατότητα γιά 
ενα πρόγραμμα δράσης (πολιτικής, μέ τήν πλατειά Ιννοια), 
μέ βάση τόν καινούργιο χώρο τής προσωπικής ζωής. "Ομως 
δ πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ή Δέκατη Ένατη Τροπο
ποίηση καί ή διάσπαση τοΰ σοσιαλιστικοΰ κινήματος μετά 
τή ρωσική έπανάσταση, κατάστρεψαν αύτά τά κινήματα καί 
μαζί τους τό γενικό κλίμα τής έπικείμενης έπανάστασης, 
πού μέσα του συμβιβάζονταν ή προσωπική άπελευθέρωση 
καί ό κοινωνικός μετασχηματισμός. Ή  Μπολσεβίκικη έπα
νάσταση· έπανέφερε τήν προσοχή τών εύρωπαίων καί άμε- 
ρικανών σοσιαλιστών στό θέμα τής κρατικής έξουαίας, 
άκριβώς τή στιγμή πού τά «προσωπικά» θέματα άρχιζαν νά 
παίρνουν μεγάλη σπουδαιότητα. ’Ακολουθώντας τό παρά
δειγμα τής Ρωσίας, τό Ιδανικό τοϋ σοσιαλισμού, κατάληξε

117



νά εμφανίζεται άπλά μέ δρους οικονομικής Ανάπτυξης. Τό 
Κομμουνιστικό Κόμμα ξέγραψε τά ρεύματα προσωπικής ρι- 
ζοσπαστικοποίησης, πού είχαν έμφανιστεΐ πρίν άπό τόν 
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, θεωρώντας τα «μικροαστικά». Α 
κόμα άπόρριψε ολοκληρωτικά τήν παράδοση τοΟ ρομαντι
κού άτομισμοΰ καί τής τέχνης. Αντίστοιχα άρχισαν καί οί 
διάφο,ρες ιδεολογίες τής προσωπικής ζωής νά Απορρίπτουν 
τήν Αριστερή πολιτική θεωρώντας την «δίσχετη» μέ τΙς με
ταβαλλόμενες άνάγκες τοΰ Αμερικάνικου λαοϋ. Άπό τή δε
καετία τοΰ 1920 οΐ μποέμ έμπνέονταν άπό τή Γαλλία, ένώ 
οί σοσιαλιστές άπό τή Σοβιετική Ένωση. Τό χάσμα πού ά
νοιξε άνάμεσα στήν προοδευτικότητα τής προσωπικής Απε
λευθέρωσης καί τής πολιτικής Ιπανάστασης, δέν Αμφισβη- 
τήθηκε παρά στή δεκαετία τοϋ 1960.

Μήν έχοντας σχέση μέ κανένα συγκεκριμένο κοινωνι
κό κίνημα, ή κουλτούρα, πού γεννήβηκε σχετικά μέ τό νέο 
χώρο προσωπικής ζωής, ήταν βουτηγμένη ώς τό λαιμό στόν 
ύποκειμενιομό. Διάφορα κινήματα, δπως τής προοδευτικής 
έκπαίδευσης, τής ψυχανάλυσης καί τής σεξουαλικής Ιλευ- 
θερίας, καθρέφτιζαν τήν αύταπάτη δτι ή προσωπική ζωή 
μπορούσε νά μετασχηματιστεί χωρίς μιάν Αλλαγή στόν τρό
πο παραγωγής. Μή Ιχοντας μιάν Ανάλυση τοΰ πώς δ κα
πιταλισμός διαμορφώνει τήν προσωπική ζωή, τέτοια κινή
ματα εισχώρησαν καί ένσωματώθηκαν εδκολα στό σύστημα 
τοΰ μονοπωλιακού καπιταλισμού. Σ’ αύτά τά κινήματα βα
σίστηκαν πολλά άπό τά κίνητρα πού διαμόρφωσαν τΙς Αλ
λαγές στόν τρόπο πού καταναλώνουμε. "Αλλες φορές, τά κι
νήματα αύτά άντιστάθηκαν στό «ξεπούλημα», Αλλά αύτό ί- 
γινε στό δνομα τοδ μοναχικού Ατόμου —· τής «Ιδιοφυίας», 
τοΰ χίππυ, τοΰ καλλιτέχνη μπήτνικ. Ξεκομμένη άπό τήν πα
ραγωγή κι άπό τή ζωή τών μαζών, ή πολιτιστική ριζοσπα- 
στικοποίηση έπέζησε μέ τή μορφή κινημάτων διαμαρτυρίας, 
πού τό προοδευτικό τους περιεχόμενο γινόταν βλο καί πιό 
μυστικοπαθές, άφηρημένο καί ούτοπιστικό.

ΟΙ έκπαιδευτικοΐ μεταρρυθμιστές γύρω « ό  1900 τό
νισαν τήν Αντίθεση άνάμεσα στόν κόσμο τοΰ παιγνιδιού καί 
τής φαντασίας τών παιδιών καί στό καθεστώς τής άλλο-
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τριωμένης έργασίας τών μεγάλων. Οί μεταρρυθμιστές κα
τηγόρησαν τήν παραδοσιακή έκπαίδευση σ’ αύτή τή βάση, 
χωρίς δμως νά. κάνουν κριτική στό καπιταλιστικό σύστημα 
πού τή γέννησε. Ή  μονοπωλιακή οίκονομία τού είκοστοΰ 
αιώνα άπαιτεΐ «δημιουργικότητα», «έφευρετικότητα» καί 
«φαντασία» σάν συστατικά στοιχεία στή διαδικασία παρα
γωγής. ’Απαιτεί μιάν έργατική δύναμη πού είναι πιό συ- 
νεργάσιμη καί κοινωνικά προσανατολισμένη, καθώς καί μιά 
πιό έλαστική καί πολυεπίπεδη, έκπαίδευση άνάμεσα στόν 
κόσμο τού παιγνιδιού καί τής φαντασίας τών παιδιών καί 
στό καθεστώς τής Αλλοτριωμένης έργασίας τών μεγάλων. 
Οί μεταρρυθμιστές κατηγόρησαν τήν παραδοσιακή έκπαί
δευση σ’ αύτή τή βάση, χωρίς δμως νά κάνουν κριτική στό 
καπιταλιστικό σύστημα πού τή γέννησε. Ή  μονοπωλιακή 
οικονομία τού είκοστοΰ αιώνα άπαιτεΐ «δημιουργικότητα», 
«■έφευρετικότητα» καί «φαντασία» σάν συστατικά στοιχεία 
στη διαδικασία παραγωγής. ’Απαιτεί μιάν έργατική δύνα
μη, πού είναι πιό συνεργάσιμη καί κοινωνικά προσανατολι
σμένη, καθώς καί μιά πιό έλαστική καί πολυεπίπεδη έκ
παίδευση άπ’ δτι ζητούσε δ καπιταλισμός τοΰ δέκατου Ενα
του αίώνα. Σ’ δλόκληρο τό εργο τοΰ Τζών Ντιούκ καί άλ
λων, ή ρομαντική έξ ιδανίκευση τοΰ παιδιού συνδυάστηκε μ’ 
Ινα πρόγραμμα κοινωνικής προσαρμογής. ’Αντίθετα άπό 
τούς προηγούμενους μεταρρυθμιστές, ό Ντιούκ τόνισε τή 
σ υ ν έ χ ε ι α  άνάμεσα στό παιγνίδι καί τήν δουλειά κι άνά
μεσα στήν παιδική ήλικία καί τήν κοινωνία. Ό  σεβασμός 
γιά τις έμφυτες δυνατότητες τοΰ παιδιού συνδυάστηκε μέ 
τήν άνάγκη νά προσανατολιστούν τά παιδιά πρός αύτό πού 
ο Ντιούκ όνόμαζε «κοινωνικοποιημένη διάθεση» Ι77. Μ’ αύ
τό τόν τρόπο ή έμφαση στόν αυθορμητισμό καί τήν έλευθε- 
ρία τού παιδιού έχασε τήν δξύτητά της καί ένσωματώθηκε 
στό Αναθεωρημένο καί στρωματοποιημένο έκπαιδευτικό σύ
στημα τού μονοπωλιακού καπιταλισμού.

Μ’ Ιναν παρόμοιο τρόπο έξαφανίστηκε καί ή Απελευ
θερωτική δύναμη τής σύγχρονης τέχνης. “Ηδη άπό τήν 
εμφάνιση τοΰ ρομαντισμού δ καλλιτέχνης συμβόλιζε τό έ- 
λεύθερο άτομο, που πρόσφερε στήν κοινωνία δχι τήν έκτέ-
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λεση κάποιος συγκεκριμένης λειτουργίας, άλλά τόν ίδιο 
τόν έαυτό του/της'78. Ή  εικόνα αυτή ταίριαζε στήν κατά
σταση τών προλεταριοποιημένων άτόμων, πού αισθανόντουσαν 
βτι ό πραγματικός, Ισωτερικός τους έαυτός δέν Ιβρισκε κά
λυψη στήν κοινωνική του λειτουργία. Ό  κίνδυνος δμως βρι
σκόταν στό δτι οί καλλιτέχνες δέν είχαν συνείδηση τών ί
διων τους τών κοινωνικών σχέσεων καί τής θέσης τους, σάν 
καλλιτέχνες, στό καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής. Μέ 
τήν έμφάνιση τής μαζικής παραγωγής τής τέχνης στόν εΐ- 
κοστό αιώνα —  έκδόσεις, περιοδικά, σινεμά κλπ. —  ή Αν
τίληψη τών καλλιτεχνών γιά τόν έαυτό τους σάν μοναδικά 
άτομα, σάν «Ιδιοφυίες», εγινε ή κυριότερη άμυνά τους ε
νάντια στήν προλεταριοποίηση. Ό  υποκειμενισμός τής σύγ
χρονης τέχνης Ιγινε έλιτίστικος καί μυθοποιήθηκε. Πολλά 
Ιδεολογικά ρεύματα Απόρριψαν τόν ρομαντισμό σέ μιά Ανά- 
ζήτηση γιά πιό Αντικειμενικούς καί Απρόσωπους κλάδους. 
Καί στις δύο περιπτώσεις ή σύγχρονη τέχνη, Αντί νά συμ
βολίζει πανανθρώπινα αισθήματα καί έμπειρίες, Ιγινε σκο- 
ταδιστική καί άπόμακρη άπό τά πραγματικά ανθρώπινα 
προβλήματα.

Μέ παρόμοιο τρόπο ή ψυχανάλυση ένσωματώθηκε στήν 
καπιταλιστική παραγωγή, Αλλά συγχρόνως Ιπέζησε σάν 
μιά έσωτερική έξέγερση ένάντιά της. ’Αρχικά ή ψυχανάλυ
ση ήταν μιά χρονοβόρα καί άκριβή θεραπευτική Αγωγή πού' 
περιοριζόταν στήν εύρωπαΐκή καί Αμερικανική Αστική τά
ξη. ’Αλλά μέ τή μορφή τών ψυχοθεραπευτών, τών σύμβου
λων, τών κοινωνικών λειτουργών καί άλλων θεσμών, ή θέ- 
ραπεία αυτή έπεκτάθηκε σέ μεγάλα τμ/ήματα τής Εργατι
κής τάξης. Ή  έξάπλωση τής ψυχοθεραπείας είναι παράλ
ληλη μέ τήν αύξηση τής Ανώτερης έκπαίδευσης- καί οί 
δυό καθρεφτίζουν τήν Ανάπτυξη μιάς ποικιλόμορφης καί 
μορφωμένης έργατικής τάξης πού ψάχνει τήν αίσθηση τής 
προσωπικής δλοκλήρωσης στή ζωή 2ξω Από τήν παραγω
γή. "Οταν ,ή ψυχανάλυση ένσωματώθηκε στό σύστημα τής 
παραγωγής καί τής διοικητικής έξουσίας, ήταν πιό εδκολο 
καί νά έφαρμοστεϊ στήν άρχουσα Ιδεολογία τής προσαρμο
γής, τοΰ κοινωνικού κομφορμισμού καί τής κυνικής αύτοπε-
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ποίθησης. Σ’ αυτό τό πλαίσιο έμφανίστηκε ή θεωρία τοΰ έν
στικτου σάν προοδευτική συνισταμένη τής Φροϋδικές θεω
ρίας- δ χώρος δηλαδή τής σεξουαλικότητας καί τών ένστι- 
κτωδών άναγκών πού δέν χωρούσαν σέ μιά «μονοδιάστατη» 
κοινωνία. Ή  διάδοση πού είχε ή ψυχανάλυση στή δεκαε
τία τοϋ 1950 σέ άμερικανούς διανοούμενους, δπως δ Νόρ
μαν Μαίηλερ, δφείλονταν στήν άντιληψη δτι ή ένστικτώ- 
δικη ή σεξουαλική πλευρά της άνθρώπινης ζωή; δέν θά 
μπορούσε ποτέ νά υποταχτεί σέ κοινωνικές έπιταγές. ’Έτσι 
καί στίς άρχές τοΰ είκοστοΰ αίώνα, Ιννοιες δπως ή ζωτι
κοκρατία, ή δύναμη της ζωής, δ άγώναζ γιά τήν έπιβίω- 
ση, τδ elan vital (ζωική δρμή) καί ή δημιουργική έξέλι- 
ξη, συνδέθηκαν μέ τή διαμαρτυρία τών άτόμων ένάντια 
ατό ύπάρχον καθεστώς. "Οπως καί στήν περίπτωση τών 
καλλιτεχνών, ή παράδοση τής ψυχαναλυτικής έξέγερσης έ- 
πιζεΐ σάν δμυνα τοΰ έπαναστάτη ή τοΰ άμφισδητία, πού 
στέκεται μακριά άπ’ τή μάζα,79.

’Εφ’ δαον δ χώρος τής προσωπικής ζωής θεωρούνταν 
ξέχωρος άπό τήν παραγωγή, ή ριζοσπαστικότητα πού γεν
νούσε, έπέστρεφε στόν έαυτό της σ’ Ιναν κύκλο αυτοανάλυ
σης, πού δλοένα στένευε. Στή δεκαετία τοΰ 1920 εμφανί
στηκε μιά καινούργια λογοτεχνία μέσα σ’ ενα νέο κοινωνι
κό κίνηιμα —  τή μετανάστευση. Καθώς ή έπέκταση τοΰ 
καπιταλισμοΰ συνεχιζόταν, τί άλλο ύπήρχε Ιξω άπ’ αύτόν; 
Διάφοροι συγγραφείς, βπως δ Χεμινγουαίη, ένίσχυσαν μέ 
τά μυθιστορήματα τους τή μόδα τής «έμπειρίας» καί τοΰ μο- 
ναχικοΰ άτόμου. Ή  προσωπική προοδευτικότητα άρχισε νά 
τείνει πρός τό παράλογο, τή βία καί τό μυστηριώδες. Άπό 
τούς σουρρεαλιστές μέχρι καί τόν P. Ν. Λαίγκ, έμ/ρανίστη- 
καν μιά σειρά άπό κινήματα πού παρουσίασαν τήν τρέλλα 
σάν Θετική Αντίδραση στήν καταπίεση.

Σ’ αύτό ίσως τό πλαίσιο μπορούμε νά καταλάβουμε τή 
μυστηριώδη σημασία τής σεξουαλικότητας γιά τή ζωή τών 
σύγχρονων άνθρώπων. Είναι σχεδόν σάν νά Ιχουμε έπενδύσει 
στή σεξουαλικότητα δλο τδ μυστήριο τής ίδιας τής κοινωνίας. 
Τό σέξ μοιάζει νά είναι ή τελική ά-κοινωνική πράξη, έκεΐ δ- 
που οί άνθρωποι είναι πιο «φυσικοί» παρά ποτέ, στά σκοτεινά
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χωρίς ρούγα. "Ετσι ή δλλη πλευρά τής καπιταλιστικής κοι
νωνίας, ή σεξουαλικότητα, πού Αντιμετωπίστηκε μέ Αδια
φορία, Αρνηση καί ψέμα, Ιφτασε νά συμβολίζει τήν Αληθι
νή ζωή τών Ανθρώπων, σέ Αντίθεση μέ τούς ψεύτικους πε
ριορισμούς τής κοινωνίας. ΚΑτω Απ’ αύτό τό πρίσμα, ή πιό 
προσωπική καί Ιδιωτική έμπειρία, είναι, παράδοξα, καί ή 
πιό πανανθρώπινη καί φυσική.

Κι δμως, τδ σέξ είναι ή κατ’ έξοχήν κοινωνική πρΑξη, 
μιά Ανθρώπινη Ανταλλαγή Αγάπης κι έξουσίας. Σάν τέτοια, 
είναι μιά κοινωνική σχέση τής καπιταλιστικής κοινωνίας: 
ή  Αντρική κυριαρχία, ή Ιξουσιαστικότητα καί ή ΑνΑγκη γιά 
κοινωνική σύνδεση είναι Αναπόσπαστα μέρη τής σεξουαλι
κότητας. Ή  Αποδοχή τής σεξουαλικότητας στόν εικοστό αι
ώνα όπήρξε άφηρημένη· δέν περιλάμβανε καμιά κριτική 
τών κοινωνικών σχέσεων τής σεξουαλικότητας. Τό κίνημα 
γιά τήν Αντισύλληψη, γιά παράδειγμα, βρήκε Αρχικά ύπο- 
στήριξη Από τούς σοσιαλιστές καί τούς Αναρχικούς πού εί
δαν τις δυνατότητες πού είχε αύτό τό κίνημα νά Απελευ
θερώσει τις γυναίκες άπό τή σκλαβιά τής Ατέλειωτης Ανα
παραγωγής. Άλλά μέσα στό κίνημα γιά τόν έλεγχο τών 
γεννήσεων δέν Ιγινε καμιά κριτική γιά τήν Αντρική κυ
ριαρχία. ’Αντίθετα τό κίνημα περιορίστηκε στό καίθαρά 
προσωπικό δικαίωμα τών Ατόμων νά διαλέγουν τή σεξουα
λική ζωή πού προτιμούν. Στά 1916 ή Μάργκαρετ Σάγκερ 
παρουσίασε τήν Αντισύλληψη σάν λύση γιά τή μιζέρια τής 
εργατικής τάξης καί σάν μέσο γιά τόν Ιλεγχο ,τοΰ ρυθμού 
γεννήσεων τών «Ακατάλληλων» ,80. "Αλλες μορφές σεξουα
λικής ριζοσπαστικότητας είχαν κι αύτές παρόμοια τύχη. 
Τό σέξ «Απελευθερώθηκε» (δηλ. Ιγινε έμπάρευμα, Ιδεολο
γία, Ινα είδος «χόμπυ»), Αλλά δέν συνέβηκε τό ίδιο καί μέ 
τούς Ανθρώπους. Ό  ίδιος διΟσμός ισχύει καί γιά τόν Βίλ- 
χελμ Ράιχ, πού Ικανέ τή σημαντικότερη Απόπειρα νά συν
δέσει τό σέξ μέ τήν πολιτική. Ό  Ράιχ δέχτηκε τή γενετή
σια έτεροφυλοφιλία σάν φυσικό γεγονός καί τό παρουσία
σε σάν Ιδεώδες Αντίθετο στις καπιταλιστικές σχέσεις’ δέν 
ύπόβαλε τή σεξουαλικότητα σέ καμιά κοινωνική κριτική. 
Στήν έποχή μας ή σεξουαλικότητα είναι φορτωμένη μέ τις
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mb  περίπλοκες καί έντονες κοινωνικές έννοιες, κι δμως θεω
ρείται δ χώρος τοΰ καθαρού καί ΙδιωπικοΟ άτομικισμοβ. Δέν 
είναι καθόλου περίεργο πού οί σημερινοί άντρες καί γυναί
κες βρίσκουν τόσο συχνά στή σεξουαλική έμπειρία τήν ?δια 
τους τή μοναξιά καί τή σύγχυση.

... και τον πολίτικου

Στήν ’Αμερική τοΰ δέκατου Ινατου αίώνα, ή προσω
πική ζωή μπήκε στήν πολιτική κύρια μέσα άπό συντηρητι
κά κινήματα, δπως για τήν ποτοαπαγόρευση καί τή λογο
κρισία. Οί προοδευτικοί καί οί φιλελεύθεροι πίστευαν δτι ή 
προσωπική ζωή πρέπει απλά νά άνηκει στο κάθε άτομο. Οί 
περισσότεροι σοσιαλιστές συμφωνοϋσαν, προσθέτοντας δτι 
μιά Ιπανάσταση πού θά Ιφερνε τήν έργατική τάξη στήν έ- 
ξουσία, θά άφηνε έλεΰθερο τόν κάθε άνθρωπο νά διαλέξει 
τήν προσωπική ζωή πού προτιμά. Ό  σεβασμός τών σοσιαλι
στών γιά τήν άτομική έλευθερία ήταν πολύ σημαντικός, άλ
λά είχε καί τήν τάση νά Ινισχύει τήν Ιδεολογία πού κυ
βερνά τή σύγχρονη προσωπική ζωή — ■ δτι είναι Ινα τε
λείως άτομικό θέμα. Σ’ δλόκληρη τή διάρκεια τοΟ αίώνα 
μας αύτή ή ιδεολογία γέννησε ενα πρόγραμμα άφηρημένου 
άτομικισμοϋ —  προσωπική άπελευθέρωση μέσα στήν καπι
ταλιστική κοινωνία. ’Ακόμα, Ιχει ένισχύσει τήν άνΐίληψη 
δτι ή καταπίεση τών γυναικών μέσα στήν οικογένεια δέν 
ΐταν θέμα πού άφοροΰσε τήν πολιτική. Αύτή δμως ή Ιδεο
λογία καθρέφτιζε καί μιά βαθύτερη άλήθεια: δτι ή παρα
γωγή έμπορευμάτων ήταν πιά Ινα περιορισμένο τμήμα τής 
κοινωνικής ζωής. Γιά νά μπορέσουν λοιπόν οί σοσιαλιστές 
νά άσχοληθούν μέ τά θέματα της προσωπικής ζωής, ήταν 
αναγκασμένοι νά ξεφύγοον άπό τήν άντίληψη δτι ή κοινω- 
νικοποίηστ) τών μέσων παραγωγής θά έπαναστατικοποιοΰσε 
δλόκληρη τήν κοινωνία. Ή  άλλη λύση ήταν νά ξαναορί- 
σουν τήν Iwota τής παραγωγής.

Τδ Κομμουνιστικό Κόμμα, ή κυρίαρχη δύναμ,η τής ά- 
ριστερ&ς άπό τή Ρωσική έπανάσταση, μέχρι τή δεκαετία τοδ 
1960, δέν Ικανέ τίποτα άπ’ τά δύο. Σέ σχέση μέ τήν άπε-
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λευθέρωση τών γυναικών καί τήν οικογένεια, δπως καί σέ 
τόσα άλλα θέματα, οί κομμουνιστές συνέχισαν καί μετάφε- 
ραν τίς καλύτερες καί βαθύτερες Αντιλήψεις τοΰ δέκατου I- 
νατου αίώνα στίς διαφορετικές συνθήκες τοΟ μονοπωλιακού 
καπιταλισμού. Καθώς έμφανιζόταν ή δυνατότητα γιά μιά 
κοινωνία πού δέν θά ήταν όργανωμένη σέ σχέση μέ τήν Αλ
λοτριωμένη έργασία, τό Κομμουνιστικό Κόμμα δριζε τό σο
σιαλισμό κύρια σάν μιά πιό Αποτελεσματική μορφή οικονο
μικής Ανάπτυξης. ’Αρχίζοντας τό δεύτερο μισό τί}ς δεκαε
τίας τοϋ 1920, τά κυριότερα δημόσια θέματα πού Απασχο
λούσαν τό κόμμα ήταν ή ύποστή,ριξη, γιά τή Σοβιετική Έ 
νωση καί ή Ανικανότητα τής καπιταλιστικής τάξης νά έξα- 
σφαλίσει οικονομική σταθερότητα καί Ανάπτυξη. Οί κομ
μουνιστές δέν Ασχολήθηκαν μέ τδ θέμα τοΰ σκοποΰ τής πα
ραγωγής, ή τής θέσης τής παραγωγής στήν κοινωνία σάν 
σύνολο. Έ τσι, χωρίς μιά συνολική κριτική τής καπιταλιστι
κής κοινωνίας σέ δφελος τής λύσης τοΰ σοσιαλισμού, τό 
Κομμουνιστικό Κόμμα δέν μπόρεσε νά Αναπτύξει μιά στα
θερή δημόσια πολιτική στάση σέ σχέση μέ τήν προσωπική 
ζωή.

Στή δεκαετία τοΰ 1920, άνθισαν σέ πλατύτερη κλίμα
κα παρά ποτέ, Ιδεολογικά ρεύματα προσωπικής χειραφέτη
σης καί προοδευτικής κουλτούρας, καί γιά πρώτη φορά, 
σχεδόν σέ πλήρη Απομόνωση άπό τήν Αριστερά. Αντίθετα 
στίς σύγχρονες Ιδεολογίες γιά τόν έλεύθερο έρωτα, τό κόμ
μα άντιπαράθεσε τό ιδεώδες τοΰ σέξ μέσα στό γάμο. Συγ
χρόνως δμως τό Κομμουνιστικό Κόμμα Ιδωσε σημασία στήν 
Αλλαγή τών προσωπικών σχέσεων Ανάμεσα στά μέλη 
του *81. ’Εμπνευσμένο άπό τή Σοβιετική Ένωση, έμφανί- 
στηκε τό σιταρτιΑτικο Ιδεώδες τής γυναικείας Ισοτιμίας καί 
μιά ύποκουλτούρα «κόκκινων γάμων» καί «Κομσομόλ» (νεο
λαίας). Καθώς δμως τό κόμμα κινοΰνταν πρός τή ρεφορμι
στική πολιτική, υποστηρίζοντας τούς ύπάρχοντες συνδικα
λιστικούς καί «προοδευτικούς» Αγώνες, τά θέματα τής προ
σωπικής ζωής άρχισαν νά θεωρούνται δλο καί πιό άσχετα, 
Ακόμα καί διασπαστικά.

Ή  ύφεση κατάστρεψε σχεδόν τήν αύθόρμητη τάση
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πρός τήν προσωπική m l πολιτιστική ριζοσπαστικότητα πού 
χαρακτήριζε τά χρόνια πρίν άπό τό 1920. Ή  δεκαετία τοΰ 
1930 ήταν μιά περίοδος συντηρητικής έπι στροφής στίς πα
ραδοσιακές άξίες —  τό Ιθνος, ή Αμερικανική ύπαιθρος, καί 
ή οικογένεια. Ή  έμφάνιση τών νέων μαζικών μέσων ένη- 
αέρωσης, τών έμπορικών σπόρ, τής έκλαϊκευμένης θρησκεί
ας, καί ό ψυχολογικός καί πολιτικός θρίαμβος τοδ New 
Deal, δυνάμωσαν τόν γενικό ενθουσιασμό γιά τόν «’Αμερι
κάνικο Τρόπο Ζωής». Ή  οικογένεια έμφανίστηκε σάν τό 
προπύργιο τής νέας κοινότητας πού πέτυχε ή μαζική κουλ
τούρα. Στή δεκαετία τοΰ 1930 γεννήθηκαν οί «έπιστημονι- 
κοί» σύμβουλοι γάμων, μιά καινούργια έμφαση στό μεγά
λωμα τών παιδιών, καί, σέ καιρό Ανεργίας, ή έπιστροφή 
τών γυναικών στό σπίτι 1Βδ.

Ή  πολιτική τοδ Λαϊκοδ Μετώπου γεννήθηκε άπό τήν 
απομονωμένη θέση τής Σοβιετικής "Ενωσης μπροστά στήν 
άνοδο τοδ Φασισμού. ’Αλλά ή κομμουνιστική Ιξαρση νά ένω- 
θοΰν δλες οί «δημοκρατικές» καί «προοδευτικές» δυνάμεις 
ένάντια στό Φασισμό, Ιθρεψε τόν συντηρητικό έθνικισμό 
τής δεκαετίας τοΰ ’30. Ό  Κομμουνισμός, διακήρυσσε τό 
κόμιμα στις προεδρικές έκλογές τοΰ 1936, είναι «δ ’Αμερι- 
κανισμός τοδ Είκοστοΰ Αιώνα». Σύμφωνα μέ τόν Έ ρλ 
Μπράουντερ, «δλα τά άμεσα μέτρα πού προτείνουν οί Κομ
μουνιστές, Ιχουν σκοπό τήν προστασία τής οικίας» ,83. Τό 
κόμμα προσπάθησε, καί τά κατάφερε, νά γίνει ευυπόληπτο. 
"Οπως Ιγραψε Ινας διοργανωτής, ή «προλεταριακή περι- 
βολή πού άγαποδσαν οί ύπάλληλοι, άντικαταστάθηκε μέ τό 
κουστούμι» 1 . Έφ’ όσον τό κόμμα δέν πίστευε δτι δμπαι- 
νε θέμα σοσιαλισμοδ στήν περίοδο τής μεγάλης κρίσης, οί 
κομμουνιστές συγκέντρωσαν τήν προσοχή τους δλο καί πε
ρισσότερο σέ μεμονωμένες μεταρρυθμίσεις, καί δλο καί λιγδτε- 
ρο στήν άλλαγή τών κοινωνικών σχέσεων σάν σύνολο. Ή  
Ιπιθυμία τών κομμουνιστών νά συμμετέχουν στό γενικό ρεΰ- 
μα τής ’Αμερικανικής ζωής, φαίνεται στις Ακόλουθες παρα
τηρήσεις παρμένες άπό Ινα Δελτίο τοδ Συνδέσμου Νέων Κομ
μουνιστών (iC L) τοδ 1939 άπό τό Πανεπιστήμιο τοδ Γου- 
ισκόνσιν:
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«Μερικοί άνθρωποι νομίζουν δτι τά μέλη τής TCL 
σκέφτονται μόνο πολιτικά, 8τι τίποτα, δέν εχει νόημα 
έκτός άπό τήν πολιτική. Πρός θεοΰ, δχι. "Εχουν δ- 
ρισμένα άπλά προβλήματα. Υπάρχει τό πρόβλημα νά 
βρεθούν καλά παιδιά γιά τήν δμάδα τοϋ μπέηζμπωλ 
τήν έρχόμενη άνοιξη, οί άντίπαλες δμάδες τοΰ πίγκ 
πόγκ, τά ραντεβοΰ μέ τά κορίτσια, κλπ. Πηγαίνουμε 
σέ θεάματα, σέ πάρτυ, σέ χορούς, σέ δλα. Μέ δυό λό
για, ή TCL χαί τά μέλη της δέν διαφέρει σέ τίποτα 
άπό τόν όπόλοιπο κόσμο έκτός άπό τό δτι πιστεύουμε 
στον διαλεκτικό ύλισμό σάν λύση γιά δλα τά προβλή
ματα» 185.

Ό  Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος καί ό Ψυχρός Πό
λεμος συνέχισαν κι ένέτειναν τόν κοινωνικό συντηρητισμό 
τής δεκαετίας τοΰ ’30. Χω,ρίς Ιναν γενικό άγώνα γιά τό 
σοσιαλισμό, έποιαδήποτε Αμφισβήτηση τής κυρίαρχης προ
σωπικής ή οικογενειακής ήθικής θεωρούνταν μεταφυσικός ή 
σεχταριστικός Αποπροσανατολισμός. Ή  παρακμή τοΰ Αμε
ρικάνικου φεμινισμού ένίσχυσε τό βούλιαγμα τοΰ κόμματος 
στά παραδοσιακά καί λαϊκά κοινωνικά Ιδεώδη. Έν μέρει 
άπό άντίδραση στήν άπομόνωση τοΰ κόμματος στήν ψυχρο
πολεμική περίοδο, άλλά καί έξ αίτιας τής «στροφής πρός 
τ’ άριστερά» μετά τό 1945, τό κόμμα ξαναδημιούργησε μιά 
έσωτερική κομματική κουλτούρα μέσα στήν δποία Ρσχυαν 
καινούργιες κοινωνικές σχέσεις, καθώς καί ή Ισοτιμία τών 
γυναικών. Αύτή δμως ή κουλτούρα έπικρατοΰσε άνάμεσα 
στους νέους- δταν οΕ άνθρωποι έμπαιναν στόν κόσμο τής έρ
γασίας, δέχονταν μεγάλες πιέσεις νά γίνουν ίδιοι μέ βλους 
τούς άλλους καί νά ζήσουν σάν «πραγματικοί» έργαζόμενοι.

Τό Κομμουνιστικό Κόμμα πίστευε δτι βάση τής πολι
τικής του ήταν οΕ άνάγκες τοΰ βιομηχανικού προλεταριά
του. Στήν πραγματικότητα βάση τής πολιτικής του ήταν οί 
άνάγκες αύτές μόνο δπως έκφ,ράζονταν άπό τό συνδικαλι
στικό κίνημα. ΟΕ μεγαλύτεροι κόποι τοΰ κόμματος διοχε
τεύονταν στήν προσπάθεια νά χτιστεί τό συνδικαλιστικό 
κίνημα, άλλά δ γενικός άγώνας γιά τή σοσιαλιστική έπα
νάσταση βούλιαξε κάτω άπό αύτή τήν προσπάθεια. Στούς
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βιομηχανικούς εργάτες εμφανίστηκε αύθόρμητα μιά κριτι
κή τής οικογένειας καί τής προσωπικής ζωής. ’Επειδή οί 
κομμουνιστές δέν Αμφισβήτησαν τή ζωή τών άνθρώπων σάν 
άλλοτριομένων εργαζομένων, δέν κατάλαβαν δτι τά δέματα 
τής οικογένειας καί τής προσωπικής ζωής ήταν συστατικά 
κάθε προβλήματος: άπό μισθούς καί ωράρια, μέχρι θέμα
τα ασφάλειας, οικισμού, φυλετικών διακρίσεων, κλπ. ’Ά 
φησαν τδ θέμα τής οικογένειας, δπως καί τό θέμα τοΰ σο
σιαλισμού, γιά κάποιο αόριστο, κι ολοένα πιό άπόμακρο 
μέλλον.

Άπό τή δεκαετία τοΰ 1920, ό άριθμός τών βιομηχα
νικών έργατών άρχισε νά πέφτει σέ σχέση μέ τή γενική 
αύξηση τής Εργατικής τάξης. ’Εμφανίστηκαν μεγάλοι και
νούργιοι κλάδοι, ιδιαίτερα μετά τόν Β ' Παγκόσμιο Πόλε
μο—· τεχνικοί, διοικητικοί, καί μή - χειρώνακτες Εργαζό- 
μενοι. Ό  άριθμός τών φοιτητών αυξήθηκε Εντυπωσιακά" 
άνάμεσα στό 1940 καί τό 1970 ό πανεπιστημιακός πληθυ
σμός στις Ηνωμένες Πολιτείες πενταπλασιάστηκε Ι86. Ά 
νάμεσα σ’ αυτές τίς δμάδες άρχισαν νά ξαναεμφανίζονται 
τά τόσον καιρό καταπιεσμένα ρεύματα προσωπικής Αμφι
σβήτησης, πρώτα στά τέλη τής δεκαετίας τοΰ 1950, καί 
πιό εκρηκτικά στή δεκαετία τοΰ ’60. Οί τάσεις αύτές πή
ραν μιάν άτομικιστική μορφή πού εύκολα Αναχαιτίστηκαν: 
μπήτνικ, χίππυς, φρήκς, κοινόβια, συνείδηση I I I ,  ρόκ, κλπ. 
Συγχρόνως ή νέα άριστερά καί τό γυναικείο κίνημα Εθε
σαν τά θέματα τής προσωπικής ζωής σάν πολιτικά — θέμα
τα πού είχαν σχέση μέ τήν όργάνωση τής κοινωνίας σάν σύ
νολο. Ή  έμφάνιση αύτών τών κινημάτων, μαζί μέ τήν έ- 
ξέγερση τών μαύρων, δείχνει τήν Εξάντληση τής κομμου
νιστικής παράδοσης καί τή δυνατότητα ένός καινούργιου 
σοσιαλιστικού κινήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες.
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6
Σημείωση γιά τήν ψυχανάλυση

Ή  ψυχανάλυση Εμφανίστηκε στό σημείο έκεΐνο τής κα
πιταλιστικής Ανάπτυξης δπου ή οικογένεια είχε πάψει νά 
είναι μονάδα παραγωγής έμπορευμάτων, καί θεωρούνταν δ
λο καί περισσότερο σάν καταφύγιο Από τήν «οικονομία» καί 
τήν «κοινωνία». Τό θέμα της είναι ή έσωτερική ζωή τής οι
κογένειας καί τών προσωπικών σχέσεων Αφηρημένα σέ σχέση 
μέ τόν τρόπο παραγωγής. Θεωρεί τήν οικογένεια αύτόνομο 
θεσμό πού ύπόκειται σέ δικούς του νόμους λειτουργίας. Στή 
βάση αυτών τών νόιμων έπιχειρεΐ νά οικοδομήσει μιάν Επι
στήμη τής οικογένειας καί τής προσωπικής ταυτότητας. Ή  
ψυχανάλυση δμως δέν Ιχει καμμιά θεωρία γιά τό πώς ή ί
δια ή οικογένεια καθορίζεται κοινωνικά —Αντίθετα έξηγεΐ 
τήν οικογένεια μέ δρους παρμένους Απ’ τήν ϊδια. Τό Αποτέ
λεσμα είναι δτι ή ψυχανάλυση δέν μπορεΐ νά ξεχωρίσει τΐ 
είναι πανανθρώπινο στήν οικογένεια (τελικά μιά βιολογική 
μονάδα, δχι μόνο κοινωνική) καί τί τήν χαρακτηρίζει σέ 
κάθε συγκεκριμένο τρόπο παραγωγής. Δέν μπορεΐ νά ξεχω
ρίσει ποιά στοιχεία στήν Ανθρώπινη κατάσταση δπόκεινται 
σέ ιστορικές μεταβολές καί ποιά πρέπει νά θεωροΰνται σάν 
«κακά τοΰ πολιτισμοΰ». Τείνει νά προβάλει τήν οικογένεια 
τής Αναπτυγμένης καπιταλιστικής κοινωνίας πάνω σ’ δλό- 
κληρη τήν προηγούμενη ίστορία.

Τό ψυχαναλυτικό κίνημα γεννήθηκε μαζί μέ τή δυνα
τότητα μιας κοινωνίας δπου ή παραγωγή Αγαθών δέν θά ήταν
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πιά ή κεντρική Ανθρώπινη δραστηριότητα. Τ α  άρχιχά του 
μέλη ήταν διανοούμενοι, γιατροί, καλλιτέχνες καί Επιστή
μονες, πού θεωρούσαν τόν έαυτό τους Ιξω άπό τήν παραγω
γική διαδικασία. Οί Ανάγκες στις όποιες Απευθύνεται ή ψυ
χανάλυση γιά έγκάρδιες σχέσεις, αύτοκατανόηση, αισθησι
ακή καί συναισθηματική ικανοποίηση — είναι άνάγκες που 
γεννήθηκαν ιστορικά. Ή  μαζική δημοτικότητα τής ψυχα- 
νάλυσης μετά τόν Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο, δείχνει τή στροφή 
μεγάλων τμημάτων τοΰ πληθυσμού άπό τήν Αναζήτηση τής 
άτομικής παραγωγικής Ιδιοκτησίας στήν άναζήτηση δλοκλή- 
ρωσης μέσα στήν προσωπική ζωή. Ή  ψυχανάλυση καθρεφτί
ζει μιά καινούργια κοινωνική άνάγκη νά μάς έκτιμοΰν γιαυ- 
τό πού είμαστε. Επικαλείται τήν αισθησιακή κι ένστικτώδη 
ζωή άντρων καί γυναικών σέ μιάν Ιποχή πού ή ζωική τους 
ένέργεια δέν είναι πιά δλότελα Αφιερωμένη στήν παραγωγή 
καί τήν άναπαραγωγή. θέλει νά μετριάσει τόν Ασκητισμό, 
τή σεξουαλική καταπίεση ‘καί τήν αυταπάρνηση τή στιγμή 
πού αύτά τά στοιχεία λειτουργούν δλο καί λιγότερο στή δια
δικασία συσσώρευσης τού κεφάλαιου.

Οί σοσιαλιστές προσέγγισαν τήν ψυχανάλυση κύρια ά
πό δυό πλευρές. Οί περισσότεροι τήν είδαν σάν έξήγηση τής 
Αστικής δυστυχίας καί σαν θεωρία «προσωπικών λύσεων» 
—σάν όδηγό τοΰ πώς νά τά βγάζουμε πέρα στήν καπιταλι
στική κοινωνία. Αυτή ή προσέγγιση τείνει νά διαιωνίσει τόν 
Αποκλεισμό τής οικογένειας καί τής προσωπικής ζωής άπό 
τήν πολιτική. "Αλλοι σοσιαλιστές, άνάμεσα τους κι δ Χέρ- 
μπερτ Μαρκοΰζε, ή Τζούλιετ Μίτσελ, δ Αουί ’Αλτουσέρ κι 
δ Βίλχελμ Ράιχ, θεώρησαν δτι ή ψυχανάλυση είναι μιά έ- 
πκπήμη πού τό Ιγκυρο τιερίεχόμενό της μπορούσε νά προ- 
σαρτηθεΐ στό μαρξισμό.

’Αλλά κι αύτή ή άντίληψη, μέ παρόμοιο τρόπο, δείχνει 
τή διάσπαση άνάμεσα στήν παραγωγή έμπορευμάτων (πού 
μελέτα δ μαρξισμός) καί στήν προσωπική ζωή (ψυχανάλυ
ση) . "Αν τις δούμε σάν χωριστές Ιπιστήμες, δ μαρξισμός καί 
ή ψυχανάλυση περιέχουν στοιχεία πού είναι Ασυμβίβαστα. 
Πριν συνδυαστούν σέ σύνολο, πρέπει νά Αναθεωρηθούν σο
βάρά, πολύ σημαντικά στοιχεία κι Από τις δύο.
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Τό δυνητικό σημείο επαφής άνάμεσα στό μαρξισμό καί 
στήν ψυχανάλυση βρίσκεται στήν άντίληψη τής οικογένειας 
καί τής προσωπικής ζωής σάν συγκεκριμένων κοινωνικών 
θεσμών, πού διαμορφώνονται άπό τόν κυρίαρχο τρόπο παρα- 
γωγής καί είναι συστατικά στοιχεία του. Ό  Φρόυντ, δπως 
καί δ Μάρξ, Αρχισε τις μελέτες του μέ συγκεκριμένες κοινω
νικές συμπεριφορές. Αντίθετα με την ψυχιατρική πού υπο
βίβαζε τή συμπεριφορά στις δργανκκές της αιτίες, ή μέ τή 
φιλοσοφική ψυχολογία πού πίστευε σέ κάποιο χωριστό «νοδ» 
ή «λογική», δ Φρόυντ Ιπιχείρησε νά Ανοίξει έπιστημονική 
συζήτηση πάνω σέ μιά νέα περιοχή κοινωνικής ζωής: «δ,τι 
πιό προσωπικό υπάρχει στήν πνευματική μας ζωή, δλα, αυτά 
πού §να κοινωνικά Ανεξάρτητο άτομο πρέπει νά κρύψει» 1Β7. 
Τό πιό σημαντικό της κοινωνικό περιεχόμενο ήταν ή οικογέ
νεια:

«Είναι φανερό άπό τή φύση τών δεδομένων πού 
σχηματίζουν τήν ιστορία τής ψυχανάλυσης δτι είμαστε 
υποχρεωμένοι νά δώσουμε τήν ίδια προσοχή στις πε
ριπτώσεις μας στις καθαρά άνθρώπινες καί κοινωνικές 
συνθήκες τών άσθενών μας δσο καί στά σωματικά δε
δομένα καί τά συμπτώματα τής Ασθένειας. Πάνω Απ’ 
δλα, τό ένδιαφέρον μας στρέφεται πρός τις οικογενεια
κές τους συνθήκες — κι δχι μόνο, δπως θά δοΰμε Αρ
γότερα, μέ σκοπό νά διερευνήσουμε τήν κληρονομικό
τητα τους» ,8Β.

Οί πιό σημαντικές θεωρίες τοϋ Φρόυντ, ή θεωρία τών 
ενστίκτων ή δρμών καί ή θεωρία τοΰ Ασυνείδητου, Αποκτούν 
τή μεγαλύτερη Αξία Αν τή θεωρήσουμε κομμάτι της θεωρίας 
τής οικογένειας. Συγχρόνως, δ ιδεολογικός τους χαρακτή
ρας φανερώνεται Από τό γεγονός δτι δ Φρόυντ δέν είχε κα
μιά Θεωρία πάνω στό πώς ή οικογένεια διαμορφώθηκε, καί 
διαμορφώνεται συνέχεια Από τήν κοινωνία.

Ή  θεωρία τών ένστικτων τοδ Φρόυντ δείχνει τή συνέ
χεια άλλά καί τήν Αντίθεση άνάμεσα στήν ψυχανάλυση καί 
στό μαρξισμό. "Οπως καί ό Μάρξ, δ Φρόυντ βλέπει τήν Αν
θρώπινη κοινωνία σάν μέρος τής φύσης. Άλλά Αντίθετα άπό 
τόν Μάρξ, δέν έξηγεΐ πώς οί άνθρωποι, μέσα στήν ιστορία,
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Αλλάζουν τή φύση (μαζί. καί τήν ίδια τους τήν φύση, τούς 
εαυτούς τους). Κατά τόν Μάρξ, αυτό γίνεται μέ τήν κοινω
νική εργασία. Ή  φυσική ή βιολογική κατάσταση τών Αν
θρώπων — γιά παράδειγμα, ή Ανάγκη τους γιά τροφή καί 
στέγη—  γεννάει μορφές κοινωνικής δργάνωσης καί παρα
γωγής ποί> μετασχηματίζουν αυτές τίς συνθήκες.

Αύτή ή συνεχής αύτομεταμόρφωση τής φύσης Αποτε- 
λεΐ τή μαρξιστική διαλεκτική. Ή  Αντίληψη, τοΰ Φρόυντ γιά 
τά Ινστικτα έπεκτείνει δυνητικά αύτή τή διαλεκτική ώστε 
νά περιλάβει καί τήν «έσωτερική φύση» μας, τήν Ινστικτώ- 
δη ζωή τών Ανθρώπων.

Πριν Από τόν Φρόυντ, τό ένστικτώδες (ή φυακό ή ζω
ικό) στοιχείο τής Ανθρώπινης ζωής δέν θεωρούνταν γενικά 
υποκείμενο ιστορικής ή κοινωνικής Αλλαγής. Επιστήμονες, 
γιατροί καί ήθικολόγοι θεωρούσαν τό βιολογικό χώρο αύτό- 
νομο, ύποκείμενο σέ νόμους Ανεξάρτητους Απ’ αύτούς πού 
κυβερνούσαν τήν κοινωνική δραστηριότητα. Ή  Ανθρωπότη
τα θεωρούνταν Ανεπανόρθωτα διαιρεμένη σέ χαμηλές καί 
ύψηλές λειτουργίες, σώμα καί πνεδμα, σέξ καί Αγάπη, όρ- 
γανικές καί λειτουργικές Αρρώστιες, έπιστήμη καί ήθική. 
Σάν κίνητρο γιά πρόοδο, ήταν Απαραίτητο Ινα ύψηλότερο 
Ιδεώδες πάνω καί Ιξω άπό τίς ϊδιες τΙς Ανθρώπινες Ανάγκες. 
Αυτό συνδέθηκε μέ τόν πολιτικό συντηρητισμό, γιατί Ινα 
τέτοιο Ιδεώδες μπορούσε νά πραγματοποιηθεί μόνο άπό μιάν 
έλίτ, ελεύθερη άπό τίς έπιταγές πού κυβερνούσαν τόν δπό- 
λοιπο κόσμο 189.

Ό  Φρόυντ Ιβγαλε τά Ανθρώπινα Ινστικτα άπό τόν αύ- 
τόνομο χώρο τής βιολογίας καί τά Ιρριξε στόν κοινωνικό 
κόσμο τής οικογένειας. ’Έκανε τή διάκριση Ανάμεσα στό 
instinkt πού είναι άπό πριν προσαρμοσμένο στή πραγματι
κότητα καί στό Trieb πού διαμορφώνεται σ’ Ινα συγκεκρι
μένο κοινωνικό πλαίσιο 1'90. ’Ανάλογα μέ τήν Iπίδραση αδ- 
τού τοΰ πλαίσιου, μέ τόν καιρό τά Ινστικτα έκφράζονται στήν 
κοινωνική δραστηριότητα, φαντασίωση, δημιουργικότητα, 
κλπ. ’Αρχίζοντας μέ τό πρώτο του ϊργο πάνω στήν ύστερία, 
ό Φρόυντ προσπάθησε νά δείξει πώς παρόμοιοι μηχανισμοί 
ελέγχου τών ένστίκτο)ν μποροΰσαν νά έκφραστοδν εΓτε σω
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ματικά εϊτε ψυχολογικά. ΗρΙν άπό τόν Φρόυντ θεωρούνταν 
δτι τό σεξουαλικό ένστικτο είχε ένα προκαθορισμένο άντικεί- 
μενο (έτεροφυλοφιλία) καί σκοπό (γενετήσια σεξουαλικό
τητα) . Ή  σεξουαλική δρμή πού περιγράφει δ Φρόυντ μπο
ρεΐ νά πάρει πολλές μορφές, άνάλογα μέ τΙς κοινωνικές, βιο
λογικές καί ψυχολογικές συνθήκες στίς δποΐες λειτουργεί.

Ή  σκέψη τοΰ Φρόυντ άνοιγα τό δρόμο γιά μιά καλύ
τερη κατανόηση τοΰ ρόλου πού παίζει ή Ενστικτώδης σεξου
αλικότητα στήν κοινωνική ζωή. Μπορούμε πιά νά μιλάμε 
γιά έναν μετασχηματισμό τής σεξουαλικής μας ζωής δπως 
μιλάμε καί γιά τόν μετασχηματισμό τοΰ οικονομικού καί πο
λιτικού συστήματος. Συγχρόνως ή ψυχανάλυση μελετά τή 
σεξουαλικότητα μόνο δπως αύτή διαμορφώνεται μέσα στήν 
οικογένεια, καί θεωρεί τήν οικογένεια σάν σχετικά σταθερή 
κοινωνική μορφή.

Τό άποτέλεαμα ήταν δτι αύτή ή δυνητικά κοινωνική 
διάσταση στή σκέψη τοΰ Φρόυντ έχει μείνει σχεδόν άνεξε- 
ρεύνητη.

Τό ίδιο κι ή θεωρία τοΰ άσυνε'ίδητου τοϋ Φρόυντ ά- 
νοίγει μιάν άλλη διάσταση στήν κατανόηση τής κοινωνίας, 
άλλά παραμένει άφηρημένη χωρίς μιάν ιστορική άποψη τής 
οικογένειας. Τό Φροϋδικό άσυνείδητο δημιουργεΐται στήν πο
ρεία τοΰ «Εξανθρωπισμού» τοΰ παιδιού, στή μετάβαση άπό τήν 
καθαρά νευρολογική κατάσταση τοΰ νεογέννητου στήν κοι
νωνική κατάσταση τοΰ παιδιοΰ. Αύτή ή διαδικασία έμφανί- 
ζεται σέ 8λες τΙς κοινωνίες καί διαφέρει στήν κάθε μιά. Ή  
κοινωνική ζωή τής οικογένειας — άποδοχή, άπόρριψη, πα
ρουσία, άπουσία, τροφή, καθαριότητα, κλπ.—  Επιβάλλει τό 
ρυθμό καί τή δομή της πάνω στό παιδί. Μιά Ιπόμενη καί 
ούσιαστική φάση αύτής τής διδασκαλίας είναι ή Εκμάθηση 
τής γλώσσας, μέσα fotb τήν δποία τό παιδί μπαίνει στόν 
κοινωνικό κόσμο τού λόγου: μητέρα, πατέρας, Εγώ, αότός, 
αύτή, έμένα, δικό μου, έμεΐς... Ή  ψυχική: ζωή τοδ παιδιού 
ύποσκελίζεται καθώς τό παιδί άποκτά συνείδηση τών κοινω
νικών σχέσεων, άλλά Εξακολουθεί νά διαμορφώνει αύτές τΙς 
σχέσεις. Ή  ύπαρξη τοδ άσυνείδητου είναι μιά βιοκοινωνική 
άναγκαιότητα: Τά πρωτογενή (primary) ένστικτα καί άνά- 
γκες πρέπει νά ένοποιηθοΰν μέσα σ’ Ινα συγκεκριμένο κοινω
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νικό σχηματισμό. ’Αλλά, τό περιεχόμενο καί τό νόημά του 
ποικίλλει ιστορικά Ανάλογα μέ τΙς πραγματικές κοινωνικές 
σχέσεις καί τήν ίδεολογία πού όπάρχουν μέσα στήν οίκογέ- 
νεια 191.

’Επειδή τό κοινωνικό περιεχόμενο τής ψυχανάλυσης πε
ριορίζεται στήν θεωρία της γιά τήν οίκογένεια, κι έπειδή ή 
οικογένεια θεωρείται σάν σχετικά σταθερή μονάδα, άπότυ- 
χαν διάφορες Απόπειρες γιά τήν Ανάπτυξη μιας πλατύτερης 
κοινωνικής θεωρίας μέ βάση τήν ψυχανάλυση. Διάφορες προ
σπάθειες νά έξηγηθεΐ ή προέλευση της ένοχής, τό νόημα 
τής κουλτούρας καί τής θρησκείας καί ή Αρχή τής Ανθρώπι
νης κοινωνίας, κατέληξαν μεταφορές πού πρόβαλαν τό εί
δωλο τής οικογένειας στήν όθόνη τής Ιστορίας. ’Απ’ τήν 
Αλλη μεριά, ή Ιλλειψη μι Ας πλατύτερης κοινωνικής θεωρίας 
περιορίζει καί διαστρεβλώνει τήν ψυχαναλυτική Ιρμηνεία 
τής οικογένειας. Αυτό φαίνεται στή θεωρία τοδ οιδιπόδειου 
συμπλέγματος.

Αύτό πού έκανε τήν Φροϋδική θεωρία γιά τήν οικο
γένεια τόσο Ανησυχαστική, δέν ήταν μόνο ή Εννοια τής παι
δικής σεξουαλικότητας. Αντίθετα άπό τά Ρασκινικά είδόλ- 
λια τής φαντασίας τοδ δέκατου Ινατου αίώνα, τό οίδιπόδειο 
σύμπλεγμα παρουσιάζει τήν άργή, τήν έχθρότητα, τή ζήλεια, 
τό φόβο καί τήν ένοχή σάν φυσιολογικά συστατικά τών σχέ
σεων άνάμεσα σέ γονείς καί παιδιά. Ή  ψυχανάλυση δχι 
μόνο δέν ύποσχόταν θεραπεία, Αλλά καί άπειλοδσε νά Ανοί
ξει τό καπάκι. Νά γιατί ό Φρόυντ, περνώντας τόν ’Ατλαντι
κό τό 1909 πρός τήν πρώτη του σημαντική έπίσημη Αναγνώ
ριση παρατήρησε ειρωνικά: «Τούς φέρνουμε —μιά συμφορά».

Πώς λοιπόν Εμφανίστηκε αύτή ή θυελλώδης αιμομικτι
κή οικογένεια; Τό οίδιπόδειο σύμπλεγμα μάς δίνει Ινα οδ- 
σιαστικό στοιχείο τής Απάντησης: ή ένστικτώδης σεξουαλι
κότητα γιά πρώτη φορά πβριορϊζεται καί διαμορφώνεται κοι
νωνικά μέσα στήν οίκογένεια. ’Αλλά πώς σχηματίστηκαν οί 
ίδιες οί κοινωνικές σχέσεις τής οικογένειας, Ανάμεσα σέ Αν
τρες καί γυναίκες καί άνάμεσα σέ μεγάλους καί παιδιά; 
Γιά νά δώσει Αιπάντηση, ή ψυχανάλυση Αντλεί άπό τόν έ
αυτό της καί έξηγεΐ τΙς κοινωνικές σχέσεις τής οικογένειας 
μέ δρους Από τήν ένστικτώδη σεξουαλικότητα. Ή  & έξοδος
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χπ αύτόν τόν κύκλο elvow να θεωρήσουμε τήν οικογένεια 
σαν ιστορική άλλά καί βιολογική μονάδα. Πρόσφατα έμφα- 
νίστηκαν κοινωνικά, κινήματα μέ έπίκεντρο τήν οίκογένεια, 
πού ?χοι>ν Αρχισει μιά τέτοια Ανάλυση. Ή  «έπανάσταση τών 
νέων» έκφράστηκε Θεωρητικά άπό τούς P. Ν. Λαίγκ, Νταί- 
ηβιντ Κοΰπερ καί άλλους, πού ξαναερμηνεύουν τήν οίκογέ- 
νεια σύμφωνα μέ τίς σχέσεις έξουσίας άνάμεσα στούς μεγά
λους καί τά παιδιά ,92. Ή  Απόπειρα τί)ς Φάιρστοουν νά Ανα
προσδιορίσει τό οιδιπόδειο σύμπλεγμΛ μέ δρους δπως τής δι
αίρεσης έργασίας κατά φύλο, καθρεφτίζει τήν έμπειρία τοΟ 
γυναικείου κινήματος.

Γιά τούς σοσιαλιστές ή ψυχανάλυση είναι πολύ σημαν
τική Αν θέλουμε νά περιλάβουμε τήν οικογένεια στό πεδίο 
τΐ)ς έπαναστατικης πολιτικής. Οί μαρξιστές Ιχουν σωστά 
παρατηρήσει δτι κάθε κοινωνία πρέπει νά δργανώσει τήν 
παραγωγή τροφής, ρούχων, καί στέγης, ξέχασαν δμως δτι 
κάθε κοινωνία πρέπει έξίσου νά Αντιμετωπίσει συλλογικά 
τή σεξουαλική καί ένστικτώδη ζωή τών μελών της καί τήν 
διαδικασία τής Ανθρώπινης Αναπαραγωγής. Στόν καπιταλι
σμό αδτές οί Αλληλένδετες λειτουργίες γίνονται χωριστά —ή 
κοινωνικοποιημένη παραγωγή έμπορευμάτων στό έργοστά- 
σιο καί ή οικιακή έργασία καί ή σεξουαλικότητα μέσα στήν 
οίκογένεια. Αύτή τή στιγμή ή ψυχανάλυση είναι ή μόνη κοι
νωνική θεωρία πού δίνει Αρκετό βάρος στή σημασία τγ)ς σε
ξουαλικότητας καί τής Αναπαραγωγής στήν δργάνωση τής 
κοινωνίας.

ΟΕ σοσιαλιστές θεωρούν τήν έργασία (καί έννοοΟν μι
σθωτή έργασία στόν καπιταλισμό) σάν τήν κυριότερη Αν
θρώπινη δραστηριότητα, αδτήν πού ξεχωρίζει τούς Ανθρώ
πους άπό τά ζώα 193. 'Ο φεμινισμός πήρε αύτή τήν lyvoia 
καί Αντιπαράθεσε τά καθήκοντα τής σεξουαλικότητας καί τής 
Αναπαραγωγής στήν πιό «Ανθρώπινη» έργασία πού έκτελεΐ- 
ται στό χώίρο τής παραγωγής έμπορευμάτων.

Αυτό δμως πού ξεχωρίζει τούς Ανθρώπους Από τά ζώα 
δέν εϊναι ή έργασία —είναι ή σ υ ν ε ι δ η τ ή  ίργαάΐα. 
"Οπως λέει δ Μάρξ:

«Μιά μέλισσα θά Ικανέ πολλούς Αρχιτέκτονες νά
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ντραπούν γιά τήν κατασκευή τής κηρύθρας της... ’Αλ
λά... δ Αρχιτέκτονας φτιάνει τό οικοδόμημα, στή .φαν
τασία του προ τοΰ τό φτιάξει στήν πραγματικότητα... 
"Οχι μόνο έπιφέρει μιάν Αλλαγή μορφές στό ύλικό 
πάνω στό όποιο δουλεύει, άλλά πετυχαίνει κι 2ναν δι
κό ,του σκοπό» 194.

"Ετσι κι αυτό πού ξεχωρίζει τήν Ανθρώπινη άπό τή 
ζωική σεξουαλικότητα καί τήν Ανθρώπινη άπό τήν ζωική 
αναπαραγωγή, είναι πάλι ή συνείδηση —ή  φαντασίωση, ή 
φαντασία, ή ΑγΑπη, δ σκοπός. Μ5 αύτή τήν ϊννοια ή έργα- 
σία πού έκτελεΐ τό προλεταριάτο δέν είναι περισσότερο «Αν
θρώπινη» άπό τήν δουλειά πού κάνουν οί γυναίκες μέσα στό 
σπίτι. Χρειαζόμαστε Ινα κίνημα πού θά Αλλάξει καί τΙς δύο 
μορφές έργασίας συνειδητά, σκόπιμα καί σύμφωνα μέ τό συμ
φέρον των Ανθρώπων.

Τέλος, ή ψυχαναλυτική έμφαση, σέ δ,τι είναι σταθερό 
καί Αναλλοίωτο στήν Ανθρώπινη έμπειρία, μάς βοήθα νά δού
με τά καθήκοντα τοΰ σοσιαλιστικού κινήματος μέ κάποια 
προοπτική. Ή  Ιστορία δέν Αρχίζει μέ τόν καπιταλισμό. Πολ
λές Από τις κοινωνικές σχέσεις πού τό σοσιαλιστικό κίνημα 
εχει νά Αντιμετωπίσει — καί είδικά ή Αντρική κυριαρχία— 
προΰπήρχαν τοΰ καπιταλισμού. Μερικές πλευρές τής Αντρι
κής κυριαρχίας Ιχουν τήν ρίζα τους στή φεουδαρχία, Αλλες 
στή δουλοκτητική κοινωνία, Αλλες σέ ταμπού τής πρωτό
γονης κοινωνίας. "Οπως ύποστήριζε δ Φρόυντ σ’ Ενα κομ
μάτι πού γιά Αλλη μιά φορά δείχνει τό κοινωνικό περιεχό
μενο τής θεωρίας του:

«Είναι πολύ πιθανό δτι οί γνωστές σάν ύλιστικές 
Απόψεις τής Ιστορίας κάνουν τό λάθος νά ύποτιμούν Wj 
δύναμη τών παλιών παραδόσεων!. ’Αποφεύγουν τό θέ
μα μέ τήν παρατήρηση δτι οί Ανθρώπινες«,ίδ®ολογίες» 
δέν είναι τίποτα Αλλο παρά τό προϊόν καί ύπερδομή 
τών σύγχρονων οίκονομικών συνθηκών. Αύτό είναι Α
λήθεια Αλλά δχι δλόκληρη ή Αλήθεια. Ή  Ανθρωπό
τητα δέν ζεΐ ποτέ έντελώς στό παρόν. Τό παρελθόν — ή 
παράδοση τής φυλής καί τοδ λαού της-— έπιζεΐ στις
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ιδεολογίες τοΰ υπερεγώ καί υποχωρεί πολύ άργά στις 
Επιδράσεις τοΰ παρόντος καί σέ νέες Αλλαγές» 19δ.

Αυτό πού είναι σημαντικό είναι νά μή θεωρήσουμε δτι 
ή άντρική κυριαρχία ή δποιαδήποτε άλλη κοινωνική σχέση 
ξεκινάει άπό μιά «φυσική κατάσταση», άλλά νά καταλά
βουμε δτι οί «Ιδεολογίες» γεννιούνται έξ αίτιας συγκεκρι
μένων κοινωνικών μορφών. Μόνο μ’ αότό τόν τρόπο μπορούμε 
νά ,άποφύγουμε νά κολλήσουμε σέ κάποιο μύθο τοΟ παρελ
θόντος, καί '/ άρχίσουμε νά καταλαβαίνουμε δτι οί κοινωνι
κές μας σχέσεις ύπόκεινται στή συλλογική μας έπέμβαση. 
Μ’ αύτή τήν Εννοια, Ενα σοσιαλιστικό κίνημα άντιμετωπίζει 
δχι μόνο τόν καπιταλισμό, άλλά δλόκληρη τήν προϊστορία 
τής άνθρωπότητας: τήν πρωτόγονη, τή φεουδαρχική, τή δου
λοκτητική, κλπ. Αότό πού Εχουμε ν’ Αντιμετωπίσουμε είναι 
τό ίδιο μας τό παρελθόν καί τίς αιτίες τής ίδιας μας τής Α
νάπτυξης — δχι κάποιο καθολικό δίλημμα.





Σημειώσεις καί παραπομπές

1. Κ έη τ Μ ίλλετ: «Πολιτική των Φύλων», Ν. 'Γάρκη 1970, σελ.
24.

2 . Στό ίδιο, σβλ. 23 -24 . Ά λ λ α  σύγχρονα πρωτοποριακά ϊργα πού 
προηγήβηκαν τής Ιμφάνισης τοΒ γυναικείου κινήματος περι
λαμβάνουν καί «Τ6 Δεύτερο Φύλο» τής Σιμόν ντέ Μπωβουάρ, 
Νέα Τόρκτχ 1252, Τό Fem inine Mystique τής Μπέττυ Φρήνταν, 
Νέα ΊΓόρκη 1963, καί τό «Γυναίκες: *Η Μεγαλύτερη ’Επανά
σταση», New L eft Review , 4 0 , 1966.

3 . Τζούλιετ Μίτσελ : «Ή  ’Εποχή τής Γυναίκας», Ν. 'Γόρκη 1971, 
σελ. 83.

4 . ΣοόλαμιΟ. Φάιρστοοουν: «Ή  Διαλεκτική τδν Φύλων», Ν. 'Γόρ
κη 1970, σελ. 149.

5 . Στύ ίδιο, σελ. 36  —  42.
β . Στϋ IS ιο, σελ. 99 .
7 . Χιό ίδιο, σελ. 84.
8 . Στό ίδιο, σελ. 87 , 9 0 .
9 . 2x6 Ιδιο, σελ. 148.

10. Στό Ιδιο, σελ. 148.
11 . Στό ίδιο, σελ. 156.
12. Στό ίδιο, σελ. 167, 172.
13 . Στό Ιδιο, σελ. 9 2 .,
1 4 . 2" 8ναν διάλογο πάνω στό « Ή  Μεγαλύτερη ’Επανάσταση», ή 

Μίτσελ ϊγραψε δτι οί ρόλοι πού Ιχουν οί γυναίκες μέσα στήν 
οικογένεια —  σεξουαλικότητα, Αναπαραγωγή καί κοινών ικό- 
ποίηση —  είναι δλοι ρόλοι ποό δ άνθρωπος Ιχ ε ι  κοινούς μέ 
άλλα θηλαστικά. Αύτό Επιβεβαιώνει τήν άποψη τής Ντέ Μπω
βουάρ, δτι ο! γυναίκες δποβιβάζονται σέ βιολογικό είδος, ένίδ

139



οί άντρες —  μέσω τή ς  έργασίας ·—  τό υπερβαίνουν», «New 
L e ft  Review , 41 , ο. 82 .

15. "Οταν λέω «οικογένεια», έννοω δποιαδήποτε συσπείρωση γο
νιών ή άλλων συγγενών μέ παιδιά, πού έμπεριέχει μιά φυλε
τική διαίρεση έργασίας, καί διαχωρίζει τόν Ιαυτό της σάν μο
νάδα μέσα άπό νομικά, οικονομικά καί σεξουαλικά δικαιώμα
τα καί ταμποϋ. Έ ν ω  μιά τέτοια μονάδα ποικίλει άπειρα σέ 
μορφή, σύνθεση καί σχέση μέ άλλους κοινωνικούς θεσμούς, ε ί 
ναι δμως λίγο ή πολύ κοινή στίς άνθρώπινες κοινωνίες (δχι 
δμως σέ δλα τά στρώματα μιας δοσμένης κοινω νίας). Ή  κα
λύτερη εισαγωγή πού ξέρω στήν έννοια τής οικογένειας σάν 
άνθρωπολογική (δηλ. καθολική) όντότητα, εΐναι το3 Κλώντ 
Λεβι - Στρώς : «Ή  Οικογένεια» στό «Fam ily i n  Transition» 
τής Άρλήν καί Τζερόμ Σόλνικ, Βοστώνη, 1971.

16. Ό  Κλώντ Λεβι - Στρώς περιγράφει δτι «συνάντησα, στούς Μπο- 
ρόκο τής κεντρικής Βραζιλίας, έναν άντρα περίπου 3 0  χρο- 
vffiv: βρώμικο, πεινασμένο, λυπημένο καί μόνο. Ό τα ν  ρώτη
σα τούς ντόπιους άν δ άντρας αύτός ήταν βαριά άρρωστος, ή 
άπάντηση ήταν συγκλονιστική: Τ ί ε ίχ ε ; Τίποτα άπολύτως, Α
πλώς ήταν έργένης. ( ’Αφού) μόνο δ γάμος έπιτρέπει σ’ §ναν 
άντρα νά Απολαύσει τά φροδτα τής γυναικείας έργασίας, πού 
περιλαμβάνουν τό ξεψείρισμα, τ6  τατουάζ καί βγάλσιμο τών τρι
χών, καθώς καί λαχανικά καί μαγειρευμένο φαγητό... δ έρ
γένης είναι τελικά  μισός άνθρωπος». «Ή  Οικογένεια», σ. 57 .

17. 'Ο Η. R . Hays, στό «Τό Επικίνδυνο Φύλο: '0  μδθος τοΟ διαβο
λεμένα» θηλυκοΰ», Νέα 'Γόρκη 1972 , δίνει μιά Ιστορική άπο
ψη τής άντρικής κυριαρχίας, πού δείχνει δχι μόνο τήν έμμο
νή τη ς, άλλά καί τήν έπανεμφάνιση πανομοιότυπων μοτίβων. 
Σχεδόν παντοΟ, οί γυναίκες παρουσιάζονται βρώμικες, δύσσ- 
σμες, άρρωστες, μή πνευματικές, στό έλεος τής αίσθησιακό- 
τητας καί τών ένστικτων, Αδύναμες, παράλογες καί γενικά 
κάτω άπό τήν κυριαρχία τής κτηνώδους Ανάγκης. ’Αρχαίοι 
μύθοι, δπως τής Εδας καί τής ϋανδώρας, συνδέουν τίς γυ
ναίκες καί μέ τή σεξουαλικότητα καί μέ τήν άναγκαιότητα 
τής έργασίας.

18. ΦιλΙπ Ά ριέ:  «Ή  Παιδική Ή λικ ία  στούς Αιώνες: Μιά Κοι-
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νωνική 'Ιστορία τής Οικογενειακής Ζωής», μετάφρ. Ρόμπερτ 
Μπώλντικ, Ν. 'Γόρκη 1962.

19. Κάρλ Μάρξ: «Neue Rheinische Zeitung», 15 Δεκεμβρ. 1848. 
Παράθεση στό «Ή  δημιουργία τής ’Α γγλικής Α στική ς Τ ά 
ξης», 1500 -1 7 5 0 »  τοδ 2 .  X . Τζώρτζ, στό Science and Society, 
Χειμώνας 1971, σελ. 385.

2 0 . Κρίστοφερ Χ ίλλ·. «Αιώνας τής ’Επανάστασης», 1 6 0 3 -1 7 1 4 » , 
Ν. 'Γόρκη 1961, σελ. 253.

21. 01 ΑδλικοΙ έρωτες αντανακλούσαν τό διαχωρισμό πού έκανε ή 
Καθολική Ε κκ λ η σ ία  άνάμεσα στήν Θρησκευτική καί τήν κο
σμική άγάπη. Ή  θρησκευτική, δπως καί ή αριστοκρατική ά
γάπη, δπήρχε έξω  άπό τήν οικογένεια καί τόν χδρο τής δλι- 
κής παραγωγής. ’Αλλά οδτε ή μιά οδτε ή άλλη δέν Ιπρεπε 
νά δλοκληρωθοΰν. Μέ τόν ’ίδιο τρόπο, ή ίπποτική άναζήτηση 
τής αδτο-πραγμάτωσης μοιάζει μέ τά μοναστικά στάδια τής 
πνευματικής άνάπτυξης, ένω ή έμφαση στή μαγεία καθρεφτί
ζει τήν καθολική ιεροτελεστία, ή άγάπη γιά τή γυναίκα άν- 
τισ ιο ιχ εΐ μέ τή Μαριολατρεία, καί ή βάφτιση βρίσκει τήν 
λαϊκή της έκφραση στήν άναγέννηση τοΟ Ιππότη. Ό  Χήρ το
νίζει δτι ή άριστοκρατική άγάπη είναι προάγγελος μιδς μα- 
κρδς παράδοσης «αυτογνωσίας», πού κορυφώνεται μέ τήν ψυ
χανάλυση. Φρέντερικ Χήρ : «'Ο Μεσαιωνικός Κόσμος», Ν. 
Τόρκη , 1862, σσ. 1 6 5 - 1 8 8 .

2 2 . Barrington Moore J r . :  «Κοινωνικές Α ιτίες τής Δικτατορίας 
καί τής Δημοκρατίας», Βοστώνη, 1966, σ. 12.

23 . Κρίστοφερ Χ ίλλ : «Κοινωνία καί Πουριτανισμός στήν Προεπα
ναστατική ’Αγγλία», Ν. 'Γόρκη 1967, σελ. 44 9 . Μάρκ Μπλόκ: 
«Φεουδαρχική Κοινωνία», Σικάγο 1968, σελ. 1 2 3  - 44 .

24 . Μόνο δ πάτερ - φαμίλιας μποροδσε νά φοράει καπέλλο στό ϊ- 
διο του τό σπίτι. Ό  Κρίστοφερ Χ ίλλ τονίζει δτι ή εύθόνη τοβ 
πάτερ - φαμίλια γιά τό σπίτι προαναγγέλλει τόν πατερναλι
σμό, πού είναι τόσο άταίριαστος στό άπρόσωπο πλαίσιο τοδ 
άναπτυγμένου καπιταλισμοδ. Χ ίλλ : «Κοινωνία καί Πουριτα
νισμός», σσ. 4 4 9 - 4 5 3 .

2 5 . Παράθεση στό «Π ολιτική καί ’ Οπτική» τοΟ Σέλντον Γουώλιν, 
Βοστώνη 1960, σελ. 298.
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26. Τζών Λόκ : «Πραγματεία γιά τήν Π ολιτική Διακυβέρνηση», 
Ν. 'Γόρκη 1937, σελ. 18 -1 9 .

27. Άώρενς Στόουν: «Ή  Κρίση τής ’Αριστοκρατίας», 1 5 5 8 -1 6 4 1 » , 
Ν. 'Γόρκη 19.67, σελ. 2 9 8 - 3 0 1 .

28 . Μέ παρόμοιο τρόπο δ Πουριτανισμός έκτιμοΰσε τδ οικονομικά 
Ανεξάρτητο άτομο (τήν οικογένεια), πού είχ ε  τή θέση του 
στήν κοινότητα, άλλά άντιδροϋσε στό «Αφύσικο» πνεδμα τής 
Απληστίας, πού ήταν συνδεμένο μέ τήν Ανάπτυξη τοΰ έμπο- 
ρίου.

29 . Χ ίλλ : «Κοινωνία καί Πουριτανισμός», σελ. 449 .
30. Τόν ϊδια καιρό στήν Εύρώπη ή Καθολική ’Εκκλησία Αρχισε 

νά Αναγνωρίζει τήν Αναγκαιότητα τής καθαγίασης σέ πρόσω
πα μέ μή - κληρικές Ασχολίες. Ή  ’Εκκλησία άρχισε νά έν- 
θαρρΰνει τόν κόσμο σέ Ασχολίες, δπως ή έκπαίδευση, πού 
προηγουμένως ήταν μονοπώλιο τοΰ κλήρου. Aries, σ. 357.

31. Τ ά  έργα τοΟ Σαίξπηρ, γιά παράδειγμα, ύπερασπίζονται τά 
καινούργια Αστικά ιδεώδη τοϋ έρωτα, τοΰ γάμου καί τής Ατο
μικής έλευθερίας στή βάση τοΰ δτι ήταν «φυσικά», 8ηλ. έξω 
άπό συμβατικότητες. Στόν «Βασιλιά Λήρ», οί κατεστημένοι 
θεσμοί τοΰ κοινωνικοΰ συστήματος έρχονται σέ Αντίθεση μέ 
τόν ατομικισμέ τών τριών θυγατέρων πού θέλουν νά ξεφύγουν 
καί νά ζήσουν δική τους ζωή. 'Η πιό έγωιστική μορφή στόν 
«Λήρ» είναι δ ’Έντμουντ, πού είναι μπάσταρδος, παιδί τής 
«φύσης», καθόλου δηλαδή μέρος τής κοινωνίας. Β λ . Χ ίλλ : 
«Κοινωνία καί Πουριτανισμός», σ.σ. 462 - 63 .

32 . Λάιονελ Τρίλλιγκ : «Ειλικρίνεια καί Αύθεντικότητα», Καίμ- 
πριτζ 1972, σελ. 25 . Χ ίλλ : «Αίώνας ’Επανάστασης», σελ. 
2 5 3 .

33 . Σιμόν Ντέ Μπωβουάρ: «Ή  ’Ενηλικίωση», Ν. 'Γόρκη 1972, σελ. 
187- 79.

34. Μαίρη Μπήαρντ: «Ή  Γυναίκα σάν Δύναμη στήν 'Ιστορία», Ν. 
'Γόρκη 1946, 1971, σελ. 234.

35. Παράθεση στό «Πουριτανισμός τών Τυδώρ» τοΰ Μ. Μ. Νάπεν, 
Σικάγο 1939, 1970, σελ. 454.

36. Τά έπισκοπικά γραπτά έκείνης τής έποχής περιγράφουν αδτές 
τις  αιρέσεις μέ έκφράσεις δπως «κυρίως γυναίκες», «8λο χα
ζές  γυναικοΰλες» κλπ. Κήθ Τόμας: «01 Γυναίκες καί οΕ Αί-
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ρέβεις τοδ ’Εμφύλιου Πόλεμου», στό «Κρίση στήν Ευρώπη, 
1 5 6 0 -1 6 6 0 » , τοΰ Τρέβορ 'Αστόν, Ν. 'Γόρκη 1967.

3 7 . Τζώ ρτζ, σελ. 4 0 7 - 8 .  Ούσιαστικά, αδτό έγινε νομική πραγμα
τικότητα ατά μέσα τοδ δέκατου δγδοου αίώνα.

38. X . Μ. Μακφέρσον: «Ή  Π ολιτική θεωρία τοδ Κτητικοδ Ά το - 
μιχισμοδ», Λονδίνο 1967 , σελ. 149.

39. Πώλ Μαντού: «Ή  Βιομηχανική ’Επανάσταση τόν 18ο αίώνα», 
Ν. 'Γόρκη 1861, σελ. 5 9 .-6 8 .  ΜωρΙς Ντόμπ: «Μ ελέτες πάνω 
στήν ’Ανάπτυξη τοΰ Καπιταλισμοδ», Ν. 'Γόρκη 1968, βελ. 
1 4 3 - 5 1 .

40. Ε . Π . Τόμπσον: «Ή  Γέννηση τής ’Αγγλικής ’Εργατικής Τ ά 
ξης», Ν. 'Γόρκη 1963, σελ. 306 - 7.

41. Νήλ Σμέλαερ: «Κοινωνική ’Αλλαγή στή Βιομηχανική ’Επα
νάσταση», Σικάγο 1965, σέ δλο τό βιβλίο.

42 . Τόμπσον: σελ. 359 , 3 6 8 - 6 9 .
43 . Άντριου Γιούρ: «Φιλοσοφία τών Παραγωγών» (1 8 3 5 ) , Παρά

θεση στόν Τόμπσον, σελ. 360.
44. "Οταν λέει «κοινωνία» δ Ρουσσώ άναφέρεται πιό πολύ στό 

Ιμπόριο καί τή ζωή τής πόλης παρά στή βιομηχανοποίηση πού 
γινόταν τότε στήν ’Αγγλία. Πάντως, ή γενική κατεύθυνση τής 
Γαλλικής καί τής ’Αγγλικής κοινωνίας είναι παρόμοια.

45 . «Έ μ£λ», Λονδίνο 1966 , σελ. 40 1 . Ή  Εδα Φ ίγκς, στό «Πα- 
τριχρχικές ’Αντιλήψεις», Νέα 'Γόρκη 1970 , δείχνει τή σπου
δαιότατα τοδ Ρουσσώ.

46- «Κοινωνικό Συμβόλαιο», Νέα 'Γόρκη, σ. 8 . 'Ο Λόκ σι>μφωνοδ- 
σε μ ’ αύτή τήν άντίληψη. Καί οί δυό καταπολεμούσαν τΙς 
θεωρίες των μοναρχικών δικαιωμάτων, πού βασίζονταν στήν 
πατρική έξουσία μέσα στήν οικογένεια. Τ έτο ιες  θεωρίες δπο- 
ατήριζαν οί Φίλμερ καί Je a n  Bod in. Β λ . Λόκ: «Δοκίμιο σχε
τικά μέ τήν πραγματική ’Αρχική έκταση καί τό τέλος τής 
Π ολιτικής Κυβέρνησης», μέρος 6 , «Γιά τήν πατρική έξουσία».

47 . Ό  Ρουσσώ βέβαια δείχνει τή διαίρεση έργασίας άνάμεσα στά 
φύλα μέ βάση τή μισθωτή έργασία: «Γυναίκα, νά τιμάς τόν 
άφέντη σου, αύτός δουλεύει γιά σένα, αύτός αοΟ φέρνει ψωμί 
νά φάς, αύτός είνα ι!» , Έ μ ίλ , σ. 401.

48- Έ ρ ν σ τ Κασσίρερ: «Τό θέμα τοδ Ζάν Ζάκ Ρουσσώ», Μπλού- 
μιγκτον, ’ Ινδιάνα 1967.
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4 9 . Ε . Π . Τόμπσον «Χρόνος, ’Εργατική Π ειθαρχία καί Βιομηχα
νικός Καπιταλισμός», στό Past and Present 38 .

5 0 . Γουώλιν, σελ. 316 , 324 , 338 , 341 . Ή  φράση «μόνο Απ’ έξω» 
είναι Από τόν Γουώλιν. ΤΑ δπόλοιπα είναι Από τόν Μπένθαμ.

5 1 . ' 0  Τρίλλιγκ, σελ. 3 9 - 4 1 ,  δείχνει δτι στό βα&μό πο6 δπήρχε 
τόν δέκατο ένατο αίώνα τό δραμα μιδς «καλής ζωής» —  μέ τά 
λόγια τοδ Σαίξπηρ «ήσυχες μέρες, καλό φαί καί μακροζωία»
—  ήταν 8να ίδεβδες πού ε ίχ ε  σχέση μέ τήν Αριστοκρατία. Ή  
Ολική Αφθονία καί ή διάθεση γιΑ Απόλαυση δέν ΑποτελοΟσαν 
μέρος τής αντίληψης τής Αστικής τάξης τόν δέκατο Ινατο 
αιώνα.

5 2 . “Κρνεστ Τζόουν: «'Η Ζωή καί τό ’Έ ργο τοΟ Σίγκμουντ Φρό
υντ», Ν. Τόρκη 1953, τόμ. I ,  σελ. 1 9 0  - 91 .

5 3 . Κάβεντρυ Πάτμορ: «'Ο Ά γ γ ελ ο ς  στό Σπίτι». Παράθεση στό 
«Ή  Βικτωριανή Νοοτροπία» τοδ Γουώλτερ Χώουτον, Ν. Χαίη- 
6εν, 1957, σελ. 345.

5 4 . Τζών ΡΑσκιν: «Of Queens Gardens». Παράθεση στή Μ ίλλετ, 
σ ελ . 9 8 - 9 9 .

5 5 . Τόμος Καρλάιλ : «Παρελθόν καί Παρόν». Παράθεση στόν 
Χώουτον, σελ. 345 .

5 6 . Ράσκιν: Παράθεση στή Μ ίλλετ, σελ. 99 .
5 7 . S . Έ λ λ ι ς :  «01 θυγατέρες τής ’Αγγλίας», Λονδίνο 1845, σελ. 

2 2 - 2 3. Παράθεση στό «Φεμίνισμ&ς χαΐ Οΐχογενειαχ&ζ Προ
γραμματισμός στή Βικτωριανή ’Αγγλία» τών X . Α. καί Ό -  
λιβ Μπάνκς, Ν. Τ όρκη  1964, 1972, σελ. 5 9 . ’Επίσης βλέπε 
σελ. 22 .

58 . Παράθεση στή Μ ίλλετ, σελ. 105.
5 9 . Χώουτον, σελ. 347 . Παραθέτει άπό τό «Γράμματα καί ’Ανα

μνήσεις» τοΟ ΤσΑρλς Κίνγκσλεδ.
6 0 . Ρούθ Μπλόκ: «Τό σέξ καί τΑ Φόλα στΑ ’Αμερικανικά περιο

δικά τοδ δέκατου δγδοου αίώνα», Ανέκδοτο χειρόγραφο.
6 1 . Σ. Α. Σήγουαλ: «Οί Γυναίκες καί ot Καιροί μας». Παράθεση 

στόν Μπάνκς, σελ. 60 .
6 2 . Περιγράφσντας μιά παράλληλη Αλλαγή οτήν ’Αμερικάνικη 

ζω ή, δ ΡΑλφ Γουάλντο "Έμερσον έδειξε τό παράδοξο τής 4- 
ξύψωσης τής παιδικής ήλικίας τόν δέκατο ένατο αίώνα, μέ 
τήν παρατήρηση ένός φίλου του, ποδ θυμόταν τΙς δυσκολίες
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τής παιδικής του ή λικία ς: «ΤΗταν άτυχία νά γεννηθείς δταν 
τά παιδιά δέν ήταν τίποτα καί νά ζήσεις δταν ot μεγάλοι δέν 
ήταν τίποτα». «.'Ιστορικές σημειώσεις πάνω στή ζωή καί τά 
γράμματα στή Νέα ’Αγγλία» στό βιβλίο τοΰ Πέρρυ Μίλλερ,, 
έκδ ., «Οί ’Αμερικανοί 'Γπερβατιστές», Ν. 'Γόρκη 1S&7, σ. 5 .

63. Ξανά Μπένθαμ, παράθεση στόν Γουώλιν, σελ. 342.
64 . «Ή  απελευθέρωση τοδ Μάρκ Ράδερφοντ», κεφ . 8 , σελ. 1 0 6 - 7 .  

Παράθεση στόν Χώουτον, σελ. 346.
65. Παράθεση στόν Χώουτον, σελ. 347.
6 6 . Σλόμο Ά βινέρι: «Ή  Κοινωνική καί Πολιτική Σκέψη τοΟ Κάρλ 

Μάρξ», Καίμπριτζ 1S68, σελ. 90 .
6 7 . Πέρσυ Μ. Σέλλεδ: «"Απαντα τά ποιητικά έργα», Αονδίνο 

1 881 , σελ. 223 . Κέννεθ Νήλ Κάμερον: «Ό  Νεαρός ΣέλλεΟ : 
Γέννηση ένός ριζοσπαστικοί) άνθρώπου», Ν. 'Γόρκη 1950 , σελ. 
270.

68 . «Ή  Κατάσταση τής Ε ρ γ α τική ς Τάξης στήν ’Αγγλία», Στάν- 
φορντ 1268, σελ. 145.

6 9 . Αδτή ή παράθεση είναι άπό τό «Κομμουνιστικό Πιστεύω» τοβ 
1847 τοΟ 'Ε γ κ ελ ς , πού προηγήθηκε τοΟ Κομμουν ιστικοδ Μα
νιφέστου. "Εκδ. Ντέρκ Στρούικ, «Γέννηση τοΟ Κομμουν ιστικοδ 
Μανιφέστου», Ν. ‘Γόρκη 1S71 , σελ. 185 .

70. Παράθεση στό «Κουλτούρα καί Κοινωνία» τοΰ Ραίημοντ Γοοίλ- 
λιαμς, Ν. 'Γόρκη 1958, σελ. 15.

71. Ά ρνολντ Χάοοσερ: «Ή  Κοινωνική Ιστορ ία  τής Τ έχνης, Τόμ.
3 , Ν. 'Γόρκη 1958 , σελ. 5 3 , 8 1 . Γουίλλιαμς: « Ό  Ρομαντικός 
Καλλιτέχνης» στό «Κουλτούρα καί Κοινωνία». Έ ρ ικ  Χόμπ- 
σμπάουμ: «Ή  έποχή τής ’Επανάστασης, 1 7 8 9 -1 8 4 8 » , Ν .'Γόρ
κη, 1964 , σελ. 307.

72. Ε . Π . Τόμπσον: «Ή  Γέννηση τής ’Α γγλικής ’Εργατικής Τ ά 
ξης». 2 έ  δλο τό βιβλίο.

73. Γουίλιαμ Γουώρντσγουωρθ: «Παρατηρήσεις σάν Πρόλογος στίς 
"Λ υρικές Μπαλάντες” » στήν έκδοση τδν Μάρκ Σκόρερ, Τζό- 
τζεφιν Μ άιλς, καί Γκόρντον Μακένζυ "Κ ρ ιτικ ή : ot Β ά σεις τής 
Σύγχρονης Λογοτεχνικής Κρίσης” , Ν. 'Γόρκη 1958 , σελ . 3 6 . 
Παρόμοιες Ιδέες μέ τδν  ρομαντικών έκφράσθηκαν καί μέσα σέ 
εδαγγελικούς καί χιλιαστικοδς κύκλους.

74. Μόρς Π έκαμ: «'Ο θρίαμβος τοΒ ΡομαντικισμοΟ», Κολσδμπια,
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1970, σελ. 36 - 46 . '0  Πέκαμ άναφέρεται σ’ αΰτά μέ τόν δρο 
«άντι - ρόλοι».

75 . Σάρλ Μπωντλαίρ: «Ό  Ζωγράφος τής Σύγχρονης Ζωής», ατό 
βιβλίο τοΟ έκδ. Πήτερ Κουένελ, «Τό Νόημα τοδ Γέλιου», Ν. 
'Γόρκη 1956, σελ. 5 2 .

76 . Παράθεση στό «Κουλτούρα καί Κοινωνία» τοδ Γουίλλιαμς, σελ.
73.

77. Γκεόργκ Αοόκατς: «Ιστορία  καί Ταξική Συνείδηση», Καίμπριτζ, 
1972 , σελ. 136.

78. Κάρλ Μάρξ: «Προκαπιταλιστικοί Οικονομικοί Σχηματισμοί», Ν. 
'Γόρκη 1964, σελ. 8 4 - 8 5 .

79. Γιούργκεν Κουζίνσκι: «Ή  Άνοδος τής ’Εργατικής Τάξης», Ν. 
'Γόρκη 1967, σελ. 115 .

80 . ”Ερικ Χόμπσμπαουμ: «Βιομηχανία καί Αύτοκρατορία», Ν. 'Γόρ
κη 1968, σελ. 73.

81. Παρόλο πού κολλά, άτι’ τά παρακάτω ισχύουν καί γιά  μαδρες ή 
άλλες οικογένειες τοΟ «τρίτου κόσμου», υπάρχουν καί τεράστιες 
διαφορές πού δέν έξετάζω . Γιά μιά τέτοια  συζήτήρη καλή άρ- 
χή είναι τό άρθρο τής Ά ν τζελ α  Νταίβις: «Σκέψεις πάνω στό 
ρόλο τής Μαύρης Γυναίκας στήν κοινότητα τδν Σκλάβων», 
«Μαδρος Λόγιος», Δεκέμβριος 1971.

82 . Στούαρτ Μ. ”Ηγουεν: «,'Η Διαφήμιση σάν Κοινωνική παραγω
γή», R ad ica l A m erica , Μάιος 1969 , σελ. 4 6 - 4 7 .

83. Ό  'Ονορέ ντέ Μπαλζάκ σημείωσε Ινα παρόμοιο φαινόμενο στίς 
στοές τοδ Παρισιοδ στίς δεκαετίες τοδ 182 0  καί 1830, ϊσως 
τΙς πρώτες μορφές μεγάλων καταστημάτων: «Οί μαγικές κο- 
λώνες αύτων τδν παλατιων δείχνουν στόν ειδήμονα άπό κάθε 
πλευρά, ατά είδη πού έκτίθεται στίς πύλες τους δτι ή β ι ο 
μ η χ α ν ί α  Α ν τ α γ ω ν ί ζ ε τ α ι  τ Ι ς  τ έ χ ν ε ς » .  
Παράθεση στό «Παρίσι - πρωτεύουσα τοδ Δέκατου Έ νατου 
αιώνα» τοδ Γουώλτερ Βέντζαμιν, New L eft Review , Μάρτης
1968, σ. 77 , ή δπογράμμιση δική μας.

8 4 . Μάρτιν Τ . Σκλάρ: «Πάνω στήν Προλεταριακή) ’Επανάσταση καί 
τό Τ έλος τής Πολίτικο - οικονομικής κοινωνίας», στό R adical 
A m erica, Μάης 1969 , όνομάζει αύτήν τήν τάση «άποσυσσώρευ- 
αη» (d isaccu m u latio n^ iA  νά δείξει τή διαφορά μέ τή διαδι
κασία συσσώρευσης τοδ βιομηχανικοδ καπιταλισμοδ. Κατά κά
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ποιον τρόπο, κάθε απόπειρα περιγραφές τοΟ τί έχ ει Αλλάζει 
στόν καπιταλισμό άπό τόν δέκατο ίνατο αίώνα πρέπει νά δώ
σει κεντρική θέαη σ’ αύτήν τήν τάση. Γ ιά  παράδειγμα, τό 
«Μονοπωλιακό® Καπιταλισμός» τοδ Πώλ Μπάραν καί τοδ Πώλ 
Σουήζυ, Νέα 'Γόρκη 1966, άναφέρεται σ’ αύτήν τήν τάση τοδ 
πλεονάσματος νά αύξάνει. Ά λ λ α  παραδείγματα περιλαμβάνουν 
τό «Μερικά Χαρακτηριστικά τοδ Καπιταλισμού άπό τόν Πρδ- 
το Παγκόσμιο Πόλεμο» τοδ Μώρις Ντόμπ ατό «Καπιταλισμός, 
’Ανάπτυξη καί Προγραμματισμός», Νέα 'Γόρκη 1S70, σελ. 3 8 -
39 , καί τό «Ή  άρχή τοδ τέλους», τοδ Τόμ Νέρν καί Ά ν τζε- 
λο Κουατρόται, Λονδίνο 1968, σελ. 1 5 6 -1 7 3 .

85 . II  Manifesto: «Οί Τεχνικοί καί ή Καπιταλιστική Διαίρεση Ε ρ 
γασίας», περιοδικό «Σοσιαλιστική Επανάσταση 9'», Μάιος - 
’ Ιούνιος 1972 σελ. 66 - 69. Αύτή ή ίννοια είναι άκόμα πιό 4μ- 
φανής στίς γραφειοκρατίες.

86 . Π ολλές ύπηρεσίες είναι σέ άμεση έξάρτηση άπό τήν παραγωγή 
άγαθδν. "Αλλωστε Ινα σημαντικό συστατικό κάθε βιομηχα
νίας δπηρεσιων μπορεΤ νά άναχθεΐ στήν παραγωγή άγαβων —  
Ινα παράδειγμα είναι καί ή βιομηχανία υγείας.

87. Τζαίημς Ο’ Κόννορ: «Ή  Οικονομική Κρίση τοδ Κράτους», Ν. 
Τ όρκη 1973.

88 . Αύτό τό ιδανικό (ή άνθρώπινη οικογένεια ), δπως δλα τά ιδα
νικά πού γεννά ή μαζική κατανάλωση, παίρνει τή  μορφή μιας 
σύγκρουσης άνάμεσα στή «νέα άστική τάξη» καί τό δπόλοιπο 
προλεταριάτο.

8 9 . "Οταν τοδ ζήτησαν μιάν εξήγηση γιά τήν πληθώρα τών κ λι
νικών σεξουαλικής θεραπείας, δ Γουίλιαμ Μάστερς (τών Μά- 
στερς καί Τζόνσον) άνάφερε σάν μιά αιτία  δτι: «8νας άντρας 
καί μιά γυναίκα χρειάζονται δ ένας τόν δλλον τώρα περισ

σότερο παρά ποτέ. 01 άνθρωποι χρειάζονται κάπου νά στηρι
χτούνε. Κάποτε είχαν τή φυλή - οικογένεια, άλλά τώρα Ιχουν 
μόνο δ Ινας τόν άλλον», T im es Ν. Τ όρ κη ς, 2 9  ’Οκτ. 1072.

9 0 . Γκαίηλ Πάρκερ, έκδ ., «The Oven B ird s: Am erican Women 
on  W om anhood, 1 8 2 0 -1 9 2 0 » , Νέα Τ όρ κ η  1872 , σελ. 4 , 
ύποσημείωση.

9 1 . Κρίστοφερ Λάς, «Ή  Νέα Ριζοσπαστικότατα στήν ’Αμερική, 
1889 - 1S63 : δ Διανοούμενος σάν Κοινωνικός Τόπος».
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9 2 . Μέρεντιθ Τά£: «'Η Γυναίκα καί δ ΝοΟς τη ς: Ισ το ρ ία  τής Κ α
θημερινής Ζωής», Καίμπριτζ, Μασσ. 1970, σελ. 7 , 17.

9 3 . Έίβ5 τό «ποιδ είναι τδ νόημα τής ζω ή ς;» , γίνεται διάχυτο 
πρόβλημα τής νεολαίας. *Ένα καλό παράδειγμα είναι δΓιου- 
τζήν Γκάντ στό Look Homeward Angel.

94 . Ό  Άαρών “Εστερσον, στδ «Φύλλα τής Ά νοιξης», Χάρμοντσ- 
γουιορθ 19.70, μιά μελέτη  μιας σχιζοφρενούς οικογένειας, κά
νει τή διάκριση άνάμεσα στήν «κοινή γνώμη», πού καθορίζει 
τή συλλογική ζωή τής οικογένειας, καί ατό «θεό», πού λ ει
τουργεί κυρίως δταν τδ άτομο είναι μόνο, κυρίως στήν τουα- 
λέττα , τό μόνο δωμάτιο τοΟ σπιτιού δπου πραγματικά κυριαρ
χ ε ί  ή άπομόνωση.

2 5 . Ναίηβιντ Μοντγκόμερυ: «Πέρα άπό τήν ’Ισότητα», Ν. 'Γόρκη 
1267, σελ. 28.

26 . Σέλμα Τζαίημς καί Μαριαρόαα Ντάλλα Κόστα: «Ή  ’ Εξουσία 
τών Γυναικών καί ή Υπονόμευση τής Κοινότητας», Μπρίστολ 
1972.

9 7 . Φάιρστοουν, σελ. 6 , 12.
98 . Είχαν τήν ίδια άποψη καί μέ τούς άστούς διανοούμενους έκεί- 

νης τής έποχής —  γιά παράδειγμα μελετούσαν τήν οικονομία 
σάν «πολιτική οικονομία» καί «ή&ική φιλοσοφία».

99· Φράνκ καί Φρίτσι Μάνιουελ: «Γαλλικές Ούτοπίες», Ν* 'Γόρκη 
1966, σελ. 219.

100. Τ ά  «πάθη» αύτά ποικίλλουν άπδ αύτά πού ξεκινούν άπό τΙς 
αισθήσεις μέχρι τήν άγάπη, τή φιλοδοξία, τή φιλία καί τή 
συγγένεια, μέχρι τδ πάθος γιά ραδιουργίες, περ ιπλ σκότη τα, 
ποικιλία, καί τήν έπιθυμία νά μοιραζόμαστε τή ζωή μας μέ 
άλλους. Τά αισθήματα αύτά δφίστανται άπειρες παραλλαγές. 
Σάρλ Φουριέ: «Σχέδιο γιά μιά ούτοπία», Ν. 'Γόρκη 1971. Ό 
λ ες  ot παραθέσεις άπδ τόν Φουριέ είναι άπ’ αύτδ τό βι6λ(ο, έκ 
τός άν δηλώνεται τό άντίθετο. Ε π ίσ η ς  μέ βοήθησει πολύ τδ βι
βλίο τού Μάρκ Πόστερ: «Ή  άντίληφη τού Φουριέ γιά τήν ’Ο
μάδα» (άνέκδοτο χειρόγραφο).

101 . Ή  εύρύτητα σκέψης τού Φουριέ φαίνεται άπό τήν άσυνήθιστη 
εύαιαθησία του γιά τή σημασία τού φαγητού στήν καθημερινή 
ζω ή. «Οί Πολιτισμένοι θεωρούν έλαφρά τά θέματα πού είναι 
σχετικά μέ τόν Ιρωτα καί τή γαστρονομία καί δέν καταλαβαί
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Γ

νουν τή σημασία πού δίνει δ θεός στίς Απολαύσεις μας». Τζό- 
να&αν Μπήτσερ καί Ρίτσαρντ Μπιενβενό: «Τό ούτοπιστικό 8- 
ραμα τοδ Σάρλ Φουριέ», Βοστώνη 1872 , σ. 265 .

102. Φουριέ: «Design», σελ. 65 .
103 . Γ ιά  παράδειγμα, Προυντόν: «Ό  γάμος είναι ή Ινωση 8όο έ- 

τερογενδν στοιχείων, τής έ ξ ο υ σ ί α ς καί τής χ  ά -  
ρ η  ς», « Ε κ λ εκ τά  Έ ρ γ α » , Ν. 'Γόρκη 196 9 , σ. 25 4 .

104 . Στήν ’Α γγλία δ κύκλος τών Σέλλεϋ, Γκόντγουιν καί Μαίρη 
Γούλστοουνκραφτ Αντιπροσωπεύει μιάν ανάλογη έξέλιξη .

105. Παράθεση στό «Ή  Διδασκαλία τοΟ Σάρλ Φουριέ», ΜπέρκλεΟ
196 9 , σελ. 216 .

106. Στό ϊδιο, σελ. 149.
107. Ή  αίσθησιακότητα είναι τό μόνο δπλο πού μπορεΐ 6 θεά ς νά 

χρησιμοποιήσει γιά νά μας κάνει νά έφαρμόσοομε τίς  έπιτα- 
γ ές  τοο" βασιλεύει στόν κόσμο δ χ ι  μ έ  τ ή  δ ί α ,  ά λ λ ά  
μ έ  τ ή ν  π ε ι β  ώ», D esign, σ. 61 .

108. Ή  πρώτη παράθεση εΤναι άπό τό «’Αμερικανικοί Σοσιαλισμοί» 
τοδ Τζών Νόυς' ή δεύτερη άπό τό «Μπρούκ Φάρμ» τοδ Τσάρλζ 
Αέην στό «Dial», Γενάρης 1844’ καί οί δύο είναι άπό παρά
θεση τοδ «Ρομαντική Μεταρρύθμιση στήν ’Αμερική 1815  - 
1865» τοδ Τζών Τόμας στό Am erican Q uarterly, Χειμώνας 
1965 , σελ. 656  - 81 .

109-Βασικά πρόκειται γιά  τόν έ μ π ο ρ  ι κ ό  καπιταλισμό, ποδταν 
πιό Αναπτυγμένος άπό τόν βιομηχανικό καπιταλισμό στή Γαλ
λία , καί ήταν δ κλάδος δπου έργαζόταν δ Φουριέ.

110 . Φρήντριχ Έ γ κ ε λ ς :  «Ή  καταγωγή τής ΟΙκογένειας, τής “Ατο
μικής ’ Ιδιοκτησίας καί τοδ Κράτους», 1884 , στό Διαλεχτά 
Έ ρ γ α  τ(δν Μάρξ καί Έ γ κ ε λ ς ,  Μόσχα, 196 2 , τόμ. 2 , σελ. 386, 
σημ. 1 . Ή  έλλειψ η χρόνου τόν έμπόδισε νά τό χάνει. Β λέπ ε 
έπίσης καί τό «Διαλεχτή ’Αλληλογραφία» τών Μάρξ καί *Έ- 
γ κ ελ ς, Μόσχα 19.65, σελ. 373 .

111. Παρόμοια κ ι δ Μάρξ Ιγραφε: «Ή  Αφηρημένη έννοια τοδ κρά
τους σάν τέτοιου δέν γεννήθηκε παρά στή σύγχρονη Ιποχή, 
γιατί καί ή Αφηρημένη έννοια τής ιδιωτικής ζω ής δημιουρ- 
γήθηκε στή σύγχρονη έποχή». .«Κριτική τής θεωρίας ΐοΒ 
Χ έγ χελ  γιά  τό Κράτος», στό «Νεανικά. ΓραφτΑ», Ν. *ϊόρκη 
1975 , σ. 90 .
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112. «Καταγωγή», σελ. 308 . 'Η αναφορά τοδ νΕ γκελς βασίζεται σέ 
μεγάλο βαθμό στήν μελέτη  τών ΊροκουΑ τοδ Λιούις Χένρυ Μόρ-

γκαν.
113. Στό ϊ8ιο, σελ. 240 .
114 . Στά Ιδιο, σελ. 209 .
115. Στό Ιδιο, σελ. 225 .
116. Στό ίδιο, αελ. 240 .
117. Στό ίδιο, σελ. 252 .
118 . Στό Ιδιο, σελ. 263 .
119. Στό ίδιο, σελ. 318.
120. Στό ίδιο, σελ. 240.
121. Στό ίδιο, σελ. 311.
122. Δύο έξαιρετικές αναλύσεις πού άπ’ δτι πιστεύω είναι ακόμα 

χειρόγραφες, είναι τό «Γυναίκες στή Βιομηχανική Διαδικα
σία: Κριτική τοΰ Φρήντρ'.χ “Ε γκελς» τής Ά νν Τ . Ααίην, καί 
τό «Μερικά σχόλια στήν «Καταγωγή τής Οικογένειας» τοΟ 
Έ γ κ ε λ ς» , τής Ρόζαλιντ Ντέλμαρ.

123. «.'Η Καταγωγή τής Οικογένειας» μπορεΐ νά θεωρηθεί σάν μιά 
προσπάθεια νά περιγράφει δ βασικός χαρακτήρας τής Ανθρώ
πινης ιστορίας μέ Ινα είδος μύθου σχετικοΟ μέ τήν καταγω
γή  τη ς . Μπορεΐ νά σογκριθεϊ μέ τό ϊργο τοδ Φρόυντ: «Τοτέμ 
καί Ταμπού» σέ δ ,τι άφορα αδτή τήν άποψη. "Αλλο Ινα σχε
τικό βιβλίο, πολύ πιό Ιστορικό, είναι τό βιβλίο τοΟ Φουστέλ 
ντέ Κουλάνζ: «Ή  ’Αρχαία Πόλη», (1 8 6 4 ) .

124. Ό  Έ γ κ ε λ ς  Ιγραψε: «Σύμφωνα μέ τήν Ολιστική άντίληψη, δ 
καθοριστικός παράγοντας στήν Ιστορία είναι, σέ τελευταία Α
νάλυση ή παραγωγή καί ή Αναπαραγωγή τής άμεσης ζωής. 
’Αλλά αΰτό τό ίδιο Ιχ ε ι  διπλό χαρακτήρα. Ά π ό τή μιά με
ριά, τήν παραγωγή τών μέσων διαβίωσης... Από τήν Αλλη, 
τήν παραγωγή τών ίδιων τών Ανθρώπων, τή διαιώνιση τοΟ ε ί
δους... Οί κοινωνικοί θεσμοί καθορίζονται καί άπό τά δύο ε ί
δη παραγωγής: Από τό στάδιο Ανάπτυξης τής έργασίας Απ’ 
τή μιά, κι Από τήν οικογένεια Απ’ τήν Αλλη», «Καταγωγή», 
σ.σ. 1 7 0 - 7 1 .

125. 'Ολόκληρη ή  παράγραφος βγαίνει Από τό Αρθρο τής Ντέλμαρ, 
Αν καί ή όπτική της είναι ΑρκετΑ διαφορετική.

126. Φάιρστοοιιν, σελ. 3  - 1 5 .
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127. Ρόξα Λούξεμπουργκ: «Ή  Άπελεκθέρωση τών Γυναικών καί ft 
Ταξική Πάλη», στό « Ε κ λ εκ τά  Π ολιτικά Έργα»., 4x8. ΝτΙκ 
Χόγουαρντ, Ν. 'Γόρκη 1971, σελ. 220 . '0  σκοπός τής Λοί- 
ςεμποοργκ ο’ αύτό τό κομμάτι ήταν νά δείξει τόν παραλογι- 
σμό μιδς κοινωνίας δπου ή υπεραξία καθορίζει τ ίς  κοινωνικές 
άνάγκες, ή Ιδια δμως Οποστήριζε δτι μόνο ή είσοδος τών γυ
ναικών στήν έργατική δύναμη βάζει τΙς βάσεις γιά μιά σοσια
λιστική προοπτική.

128. Β . I .  Αένιν: «Γιά τή  Χειραφέτηση τών Γυναικών», Μόσχα, 
1968 , σελ. 101.

129. ΚΑρλ Κάουτσκυ: «'Η Ταξική Πάλη», Ν. 'Γόρκη 1871 , σελ. 26 , 
1 2 7 - 2 9 .

130. «Γιά τή Χειραφέτηση τών Γυναικών», σελ. 16 , σημ.
131. Παράθεση στό «Ή  Οικογένεια στή Σοβιετική Ρωσία» τοΟ X . 

Κέντ Γκάηγκερ, Καίμπριτζ, 1968, σελ. 77.
132 . Β . X . Κάρ: «Σοσιαλισμός σέ μιά Χώρα», Τόμ. I ,  Βαλτιμόρη,

1970, σελ. 39.
133 . Λέων Τρότσκυ: «Γυναίκες καί Οικογένεια», Ν. "Γόρκη, 1S70, 

σελ. 3 2 - 3 5 .
134. Ή  Ιδέα δτι ή πολιτική τών Μπολσεβίκων στά 19 3 0  άντιπρο- 

σώπευε μιά ριζική όπισθοδρόμηση, ξεκίνησε μάλλον μέ τό βι
βλίο vm Β ίλ χ ελ μ  Ρ άιχ : «Ή  Σεξουαλική Έπανάσταση», Νέα 
Ύόρκη 1972. Πρωτοεκδόθηκε στά 1945  καί ή Ιδέα αδτή ϊγ ι-  
νε εύρύτερα γνωστή άπό τό «Πολιτική τών Φύλων» τή ς  Κέη/ΐ 
Μ ίλλετ, Ν. 'Γόρκη 1970. Σίγουρα δπήρχε άλλαγή x a l έπί- 
σης καί κάποια συνέχεια. Τό άντίστοιχο συντηρητικό Επιχεί
ρημα στήν πολεμική τοδ Ρ άιχ ήταν ή άκα&ημα&ή άποψη δτι 
οί Μπολσεβίκοι προσπάθησαν στήν άρχή νά καταργήσουν τήν 
οικογένεια, καί μετά κατάλαβαν δτι δέν γίνετα ι.

135. Ροόντολφ Σλέσσιγκερ, έκ δ ., «Ή  οικογένεια στήν ΕΣΣΔ», Λον
δίνο 1949, σ’ δλο τό βιβλίο.

136 . Παράθεση στόν Γκάιγκερ, σελ. 61 - 62 .
137 . Στό Τδιο, σελ. 71 .
138 . Τ ό  Ιδανικό τής μητρότητας συνδέθηκε μέ τήν έπανεμφάνιση 

τοβ Μεγάλου ΡωσικοΟ έθνικισμοΟ καί τήν έννοια τή ς  «Μητέ
ρας Γής» στά 1930 .

13 9 . Φάιρστοουν, σελ . 24 8 .
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140 . Ot δμάδες γιά  τόν έλεγχο  τών γεννήσεων μιλοδν γιά  «μιά έ- 
παναλαμβανόμενη Ιπιθυμία γιά  τήν απόκτηση ένός τουλάχι
στο γυιοΒ». 2οόγκ ΤσΙγκ Α£γκ: «Ή  Απελευθέρωση τδν γυναι- 
κδν στήν Κίνα» στό περιοδικό «’Επιθεώρηση τοδ Πεκίνου», 
Φε6ρ. 19.72, σελ. 7 . Γ ιά  τό δπόλοιπο αυτής τής παραγράφου 
βλέπε τό «Οί Γυναίκες στήν Κ ινέζικη ’Επανάσταση» τοϋ Λώ- 
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ματέας τοδ Ε .Α .Μ . Ιγραψε: «Ό  τρόπος ζω ής τδν εδρωπαίων 
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τούρα μ α ς... Μόνο μέ τήν Ίσλα μ ική  ήθική μποροδμε νά ζή- 
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Ντ. Γκόρντον: «01 Γυναίκες στήν ’Αλγερία: Δοκίμιο γιά τήν 
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werful»*, έκδ. Ρόμπιν Μόργκαν, Ν. Τόρκη 1970 , σελ· 3 8 5 -  
120.

147. Λάντυ: Ματσιόκι, σελ. 3 4 8 - 7 8 .
148. Μιά άλλη κατηγορία έναντίον τοδ ίτανισλίβσκυ 8χει σχέση 
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Οικογένειας», τόμ. 3 , Κλήβελαντ 1919, σελ. 157 - 58 .
151. Σαρλότ Πέρκινς Τζίλμαν: «Γυναίκες καί Οικονομία», Ν. 'Γόρ

κη 1966, σελ. 213 -1 6 .
152. NairjStVT Κέννεντυ: «.'Ο "Ελεγχος τών Γεννήσεων στήν ’Αμε

ρική: Ή  σταδιοδρομία τής Μάργκαρετ Σάνγκερ», Ν. Χαίηβεν, 
Κον. 1970, σελ. 37 σημ. I .

153. Γουίλλιαμ Ο’ Νήλ: «Τό Διαζύγιο στήν Προοδευτική ’Εποχή», 
Ν. Χαίηβεν, Κον. 19.67, σελ. 260.

154. Έμερσον: «'Ιστορικές σημειώσεις γιά τή Ζωή καί τά Γράμ
ματα στδ New England», στδ «.’Αμερικανοί Ύπερβατιστές», 
έκδ. Πέρρυ Μίλλερ, Ν. 'Γόρκη 1957, σελ. 5 .

155. Παράθεση στδ «'Η Καταγωγή καί ’Ανάπτυξη τής Σύγχρονης 
’Εκπαίδευσης», Βαλτιμόρη 1970, σελ. 331.

156. Ντάροθυ· Ρόςς: «Γ. ΣτάνλεΟ Χ ώ λλ: Ό  Φυχολόγσς σάν Προφή
της», Σικάγο 1972, σελ. 299 - 300 , 307 .

157. Στδ Τδιο, σ. 339.. Νά δνα χαρακτηριστικό άπόσπασμα άπό τδ 
«’Εφηβεία» τοΰ Χώλλ (βιβλ. 2 , σ. 6 2 4 ) :  « Ή  γυναίκα στήν 
καλύτερη περίπτωση δέν ξεπερνά ποτέ τό στάδιο τή ς  έφη- 
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ήρωικό», Καίμπριτζ, Μασσ. 1970, σ. 2 . «Στήν έφηβεία μα
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1 58 . Μάργκαρετ Σάγκερ: «Αύτοβιογραφία», Ν. 'Γόρκη 1S38 , 197 1 , 
σελ. 141· έπίαης βλέπε Ο’ Νήλ, σελ. 8 9  -1 6 7 .

1 59 . Χάβελοκ Έ λ λ ι ς :  «Γιά τή  Ζωή καί τό Σ4ξ», Ν. 'Γόρκη 1822 , 
1957 , σελ. 128.
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164. Έ μ μ α  Γκόλντμαν: «Ή  Τραγωδία τής Χειραφέτησης τών Γυ
ναικών», ατό «Μιλα ή  Κόκκινη Έ μ μ α » , έκδ. Ά λ ιξ  Σούλμαν, 
Ν. 'Γόρκη 1972, σελ. 176.

165. Ή  ίδια συναισθηματικότατα συνόδευε καί τήν πίστη της στόν 
έλεόθερο ϊρωτα, τήν προσωπική χειραφέτηση καί τόν Αναρχι
σμό.

166. Μάρτιν Σ κλά ρ : «On the P roletarian Revolution and the 
End o f  P olitical E con om ic Society», R adical Am erica, Μάης
- Ίούνης 1969.

167. Έμερσον, σελ. 5 , 7.
168. Μπρούκς: «,Ή Ένηλικίω ση  τής Α μερικής» στό «Βάν ΓουΙκ 

Μπρούκς: Τά Πρώτα Χρόνια, Ε π ιλ ο γ ή  άπό τδ Έ ρ γ ο  του, 
1908 -1 9 2 1 »  , έκδ. ΚλαΙρ Σπράγκ, Ν. 'Γόρκη 1^68, σελ. 09 .

169 . Μπρούκς: «,Γιά μιάν ’Εθνική Κουλτούρα», στόν Σπράγκ, σελ. 
190.

170. Στό ίδιο, σελ. 188.
171 . Παράθεση στό «Ή  Νέα Ριζοοπαστικότηίτα στήν ’Αμερική, 

1 8 8 9 - 1 9 6 3 :  Ό  Διανοούμενος σάν Κοινωνικός Τύπος», Ν. 
'Γόρκη 1965.

172. Φλόυντ Ν τέλλ: «Α γά πη στήν Έ π ο χή  τών Μηχανών», Λονδίνο 
1930 , σελ. 5 , 404 .

173. Μπρούκς: «Ή  Έ νηλικίω ση τής Α μερικής», στό βιβλίο τοΟ 
Σπράγκ, σελ. 151.
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174. Χένρυ Μέη: «Τό Τέλος της ’Αμερικανικής ’Αθωότητας», Ν. 
'Γόρκη 196», σελ. 304 .

175. Φλόυντ Ν τέλλ: «Ό  Γυρισμός: Αύτοβιογραφία», Χ .Χ . έκδ ., σελ. 
147 - 48 .

176. Μπρούκς: «Ή  Ένηλικίω ση  τής ’Αμερικής» στόν Σπράγκ, σελ.
9 4 .

177. Ό  Ν χιού η πίστευε δτι ή πτώση τών παραγωγικών λειτουρ
γιών τής οικογένειας Οπόσκαπτε τόν έκπαιδευτικό της ρόλο. 
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προηγούμενης Αστικές οικογένειας, πρότεινε νΑ είναι τό σχο
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«Ό ποιος είααχθεϊ μιΑ φορΑ στό δικαίωμα τής λογικής», γ ί 
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λισμό», Socialist Revolution 9 , σελ. 35 .
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Τό κείμενο πού άκολοοθεί είναι άπόσπαομα άπό μιά 8ι4λεξη  

πού ϊδωαε 6 Έ λ Ι  Ζαρέτσκι στδ Μπέρκλεϋ τ %  Καλ ίφόρνιας τύ Δ ε 

κέμβρη 1873 ατά πλαίσια τδν ουναβροίοεων τοΟ: Νέου ’Αμερικάνικο» 

Κινήματος.
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Πολιτικά συμπεράσματα

Ποιές είναι ο! πολιτικές προεκτάσεις αυτής τής αλλα
γής; Κατ’ Αρχήν πιστεύω δτι ή προοπτική αύτή δείχνει 
γιατί έμφανίστηκε Ινα φεμινιστικό κίνημα άνεξάρτητα άπό 
τό σοσιαλιστικό, καί μερικά άπό τά πλεονεκτήματα, καθώς 
καί τά άδύνατα σημεία αυτής της Ανεξαρτησίας. Οί γυναί
κες καταπιέζονται μέ καινούργιους καί ίδιαΙίτερους τρό
πους: Ιχρυν μιάν Ιδιαίτερη έμπειρία πού πρέπει νά Ερμη
νεύσουν. "Οσο τό σοσιαλιστικό κίνημα συγκέντρωνε τήν 
προσοχή του στό χώρο τής παραγωγής έμπορευμάτων, δέν 
εβλεπε μιά άιπό τίς κυριότερες διαστάσεις τής γυναικείας 
καταπίεσης. Συγχρόνως πρέπει νά δοΰμε καί τόν ίδιο τό φε
μινισμό Ιστορικά. Ό  φεμινισμός γεννήθηκε άπό τήν ίδια δια
δικασία τής καπιταλιστικής βιομηχανοποίησης — τήν Απο
μάκρυνση τής παραγωγής άπό τό σπίτι. ’Εμφανίστηκε πρώ
τα άνάμεσα στίς άστές τοδ δέκατου Ινατου αιώνα πού είχαν 
φρίξει μέ τήν Απομόνωση τοΰ «κουκλόσπιτου», καί μετά, πιό 
πλατειά, στόν εικοστό αίώνα. Τό Αγγλικό καί τό ’Αμερικά
νικο φεμινιστικό κίνημα συχνά δέχτηκαν Αβασάνιστα (Εννοι
ες καί συνθήκες πού στήν πραγματικότητα επιβλήθηκαν στίς 
γυναίκες Από τήν Ανάπτυξη τοΰ καπιταλισμοί: γιά παρά
δειγμα, ή πεποίθηση τής ηθικής Ανωτερότητας τών γυναι
κών ή ή Ιννοια μιας γυναικείας κουλτούρας. ΜοΟ φαίνεται 
δτι δέν είναι δυνατό Ινα φεμινιστικό κίνημα νά ξεπεράσει 
μόνο του αυτές τις καταβολές —άκόμα κι Αν είναι σοσιαλι
στικό, Ακόμα κι άν θεωρεί πεδίο δράσης του δλόκληρη τήν 
κοινωνία άπό τήν οικογένεια καί τόν Ιμπεριαλισμό μέχρι τό
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κράτος κλπ., δπως χάνουν τώρα τά σοσιαλιστικά φεμινιστικά 
κινήματα.

Πιο συγκεκριμένα, οί κατακτήσεις πού χρειάζονται γιά 
την Απελευθέρωση των γυναικών δέν μπορούν νά Ιλθουν μό
νο άπό τίς γυναίκες. Ειδικότερα, δέν πιστεύω δτι οί γυναί
κες μόνες μπορούν νά άλλάξουν τήν οικογένεια. Προσπά
θειες πρός αυτή τήν κατεύθυνση, δπως τά κοινόβια, δταν 
θεωρούνται τά ίδια σαν πολιτικός αύτοσκοπός, καταλήγουν 
νά άναπαράγουν τήν οικογένεια άκ,ριβώς έπειδή άναπαρά
γουν καί τήν εξάρτησή της άπό τήν παραγωγή, καί τήν Α
πομόνωσή της απ’ αύτήν. Ή  οικογένεια δέν μπορεΐ νά αλ
λάξει παρά μόνο σάν μέρος ένός γενικότερου μετασχηματι
σμού καί καταστροφής τής καπιταλιστικής οικονομίας. Αύ- 
τό απαιτεί τήν ένωμένη προσπάθεια βλων των έργαζομένων, 
μαζί καί τών νοικοκυρών.

Δεύτερο, ή άνάπτυξη μιας χωριστής σφαίρας προσω
πικής ζωής σημαίνει δτι τμήματα τής σύγχρονης έργατικής 
τάξης Ιχουν £ναν πραγματικό χώρο προσωπικής έλευθερίας 
καί Ανεξαρτησίας πού οί προηγούμενες Ιργαζόμενες τάξεις 
δέν είχαν, καί δ χώρος αυτός μεγάλωσε μέ τήν άνάπτυξη 
τοϋ καπιταλισμού. Αυτό καθρεφτίζεται καί στίς πρώτες δια
κηρύξεις τού ριζοσπαστικού φεμινισμού πού Ιδινε δλο τό βά
ρος στόν αύτομετασχηματισμό τών προσωπικών σχέσεων. Τά 
προγράμματα έπαιρναν τή μορφή αιτημάτων πού οί γυναί
κες απεύθυναν στόν έαυτό τους, ή μία στήν άλλη, καί σέ συ
γκεκριμένους άντρες. Παράδειγμα τέτοιου είδους προγραμ
μάτων ήταν τά κοινόβια. ’Ακόμα, εξω άπ’ τήν οικογένεια, 
προσπάθειες δπως τά «έλεύθερα σχολεία» ή οί άντι - θεσμοί 
δείχνουν τήν ίδια τάση. Αυτό σημαίνει ενα νέο στοιχείο στή 
σοσιαλιστική πολιτική. Οί σοσιαλιστές άπό παράδοση άπεύ- 
θυναν τά αίτήματά τους στό κράτος ή τήν καπιταλιστική 
τάξη, καί δταν αότά τά αίτήματα δέν ικανοποιούνταν, περί- 
μεναν νά γίνει έπανάσταση. "Αλλωστε τό έπαναστατικό κόμ
μα ήθελε νά προσφέρει «δπηρεσίες» στό λαό. ’Αλλά μιά σύγ
χρονη Ιπανάσταση θά Ιχει πολύ μεγαλύτερο βαθμό προσω- 
πικού καί συλλογικού πειραματισμού άπ’ δτι θά είχε μιά έ
πανάσταση στίς Ηνωμένες Πολιτείες Ιναν αΕώνα πρίν. Ό
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ριζοσπαστικός φεμινισμός Αντιπροσώπευε μιά ακραία Ικ- 
φραιση αυτής τής πόλωσης. “Αλλα φεμινιστικά ρεύματα τεί- 
wyy νά άφήνονν Αναπάντητο τό πρόβλημα τής Ανάπτυξης I- 
νός προγράμματος πού θά μπορούσαν νά Ιφαρμόσουν μόνοι 
τους (Α άνθρωποι. ’Αντίθετα., ύποβάλλουν άμεσα αΐτήματα 
στό κράτος. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ ι?να μεγάλο μέρος ρε
φορμιστικής πρακτικής, καθώς καί μέ τό αίτημα γιά μισθό 
στις νοικοκυρές.

“Ενα σοσιαλιστικό πρόγραμμα πρέπει νά περιλαμβάνει 
καί τά δυό άκρα αυτής τής διχοτόμησης. Ή  καλύτερη, συμ
βολή πρός ενα τέτοιο πρόγραμμα πού 2χω δει, στό βαθμό πού 
ΑσχολεΤται μέ τήν οικογένεια, είναι ή Προγραμματική Δια
κήρυξη τών Νοικοκυρών στή Γειτονιά, πού γράφτηκε άπό 
τό τμήμα Μαριαρόζα Ντέλλα Κόστα τοΰ ’Ιταλικού Γυναι
κείου Κινήματος καί τυπώθηκε στό «Σοσιαλιστική ’Επανά
σταση» No 9. Τό βασικό του σημείο, κι αύτό πρέπει νά είναι 
τό βασικό σημείο, είναι δτι τό νοικοκυριό είναι κοινωνικά ά- 
ναγκαίία έργασία. “Ετσι πρέπει νά παίρνει μέρος σ’ αότό δ- 
λόκληρη ή κοινότητα. Παραθέτω:

Πιστεύουμε δτι δλες οί δουλειές πού μέχρι τΙώρα 
κάνουν οί γυναίκες, δηλαδή: καθάρισμα τοΰ σπιτιού, 
πλύσιμο καί σιδέρωμα, ράψιμο καί μαγειρική, έπίβλε- 
ψη παιδιών, φροντίδα γιά τούς γέρους καί τούς άρρω
στους είναι μορφές έργασίας σάν δλες τις άλλες, πού 
πρέπει νά γίνονται -έξ ίσου άπό άντρες καί γυναίκες 
καί δέν είναι Απαραίτητα δεμένες μέ τό γκέττο τοΰ σπι
τιού.

“Ετσι κηρύσσουν, γιά παράδειγμα, δτι «κάθε καθαριό
τητα τού σπιτιού πρέπει νά γίνεται άπό τούς ίδιους τούς άν- 
θρώπους πού ένδιαφέροντάι νά γίνει». “Αλλωστε Απορρίπτουν 
αύτά πού όνομάζουν «κρατικά γκέττο® γιά τά παιδιά, τούς 
ήλικιωμένους καί τούς άρρωστους. Ζητούν έστιατδρια γει
τονιάς, τοπικά πλυντήρια καί παιδότοπους γειτονιάς πού νά 
διευθύνονται καί νά ίξυτήρετούντm  άπό τούς Ανθρώπους πού 
είναι οί ίδιοι Ανακατεμένοι. Αύτό καθρεφτίζει τή μιά πλευ
ρά τοΟ πρόγράμματιος, τήν αυτομεταμόρφωση ιών κοινωνι
κών σχέσεων. Κατόπιν γράφουν:
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Ή  αναδιοργάνωση καί κοινωνικοποίηση τής έρ- 
γασίας, είναι κατά τή γνώμη μας δυνατή μόνο στήν 
έπαναστατική διαδικασία. ’Έχει επαναστατικό νόημα 
σέ άντίθεση μέ τόν καπιταλιστικό όρθολογισμό, μόνο 
στό βαθμό πού πετυχαίνεται μιά έντυπωσιακή μείωση 
τής Ιργάσιμης μέρους, γιά δλους τούς άντρες κι δλες 
τίς γυναίκες, πού θά επέτρεπε μιά ποιοτικά όψηλότε- 
ρη δυνατότητα κοινωνικής ζωής. “Ολα αύτά σημαί
νουν εργάσιμη έβδαμάδα είκοσι ώρών.

Αύτή είναι ή άλλη πλευρά τού προγράμματος, δ άγώ- 
νας ενάντια στό κράτος καί τήν καπιταλιστική τάξη. Ή  δυ
νατότητα συνένωσης τών δύο πλευρών, έχει μεγάλη σχέση, 
μοΰ φαίνεται, μέ τή συμφιλίωση τών λεγόμενων «άστικών» 
στρωμάτων τών μορφωμένων έργαζομένων μέ τή βιομηχανι
κή έργατική τάξη τοΰ σύγχρονου καπιταλισμού.

Τρίτο, ή προοπτική αύτή μας δίνει τή δυνατότητα νά 
μιλάμε γιά τήν προσωπική ζωή χωρίς άπολογητικότητα καί 
δισταγμούς: νά τής δώσουμε τό σωστό πολιτικό βάρος, καί νά 
τήν: Ιμποδίσουμε νά υποσκελίσει καί νά έξαφανίσει τις άλλες 
πολιτικές δραστηριότητες, πράγμα πού σίγουρα θά κάνει άν 
τήν άρνηθοΰμε ή τήν άγνοήσουμε. Ή  προσωπική ζωή έμφα- 
νίζεται ιστορικά μέ συγκεκριμένη μορφή: μπορούμε νά πα
ρακολουθήσουμε τήν Ιξέλιξή της μέ σχετική άκρίβεια.

Είναι μιά έξίσου άληθινή καί ούσιαστική διαδικασία 
δπως ή έξάπλωση τοΰ μονοπωλιακού κεφάλαιου στήν αύτο- 
κινητοβιομηχανία ή ή τρέχουσα μείωση τών πραγματικών 
μισθών. Ή  αιτία της είναι, βασικά, ή κοινωνικοποίηση τής 
παραγωγής πού έφερε τό κεφάλαιο — ειδικότερα ή μείωση 
τών ώρών τής έργάσιμης έβδομάδας. ’Αντιπροσωπεύει Ιναν 
νέο ιστορικό χώρο, πού μέσα του διαμορφώθηκαν ιστορικά 
νέες άνάγκες. Συνδέεται μέ τόν τρόπο παραγωγής μέσω τής 
έργασίας τών γυναικών στό σπίτι. Συγχρόνως Ιμφανίζεται 
μεταμφιεσμένη σέ μιά ιδεολογία πού κρύβει τή σχέση της 
μέ τήν ύπόλοιπη κοινωνία, καί έπιβεβαιώνει τήν αύταπάτη 
τής σύγχρονης έργατική ς τάξης γιά έλευθερία καί αύτονο- 
μΙία.

Πρέπει οί σοσιαλιστές νά μιλούμε μέ δυσπιστία γιά τήν
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«προσωπική ζωή», δπως τώρα μιλάμε με δυσπιστία για τό 
«βιοτικό επίπεδο» ή τό «έθνικό συμφέρον».

Μόνο δ σοσιαλισμός μπορεί τελικά νά μεταμορφώσει 
τήν προσωπική ζωή γιατί μόνο ό σοσιαλισμός θά καταργήσει 
τήν αλλοτριωμένη έργασία. Μ’ αότή τήν Ιννοια, ή «προσω
πική ζωή» σάν αύτόνομη δραστηριότητα τής ζωής, δέν εχει 
δημιουργηθεί Ακόμα. Στόν καπιταλισμό σχεδόν δλες μας οι 
προσωπικές άνάγκες περιορίζονται στήν οικογένεια. Αυτό 
είναι πού δίνει στήν οικογένεια τήν Ανεκτικότητα της, Αν
τίθετα Από τις συνεχείς προφητείες γιά τό Θάνατό της. Αό- 
τό έξηγεΐ καί τήν έσωτερική της άγωνία' δέν μπορεί νά Αν- 
τέξει τήν πίεση τοΰ νά είναι τό μόνο καταφύγιο σέ μιά κτη
νώδη κοινωνία. Ό  σοσιαλισμός φέρνει τήν έλπίδα τής δια- 
σποράς τών προσωπικών Αναγκών μας σ’ δλόκληρη τήν κοι
νωνία — καί Ιδιαίτερα σ’ δλόκληρο τόν κόσμο τής εργασίας. 
Μιά τέτοια καινούργια ενοποίηση της κοινωνίας δέν Θά μπο
ρούσε ποτέ νά γίνει στόν καπιταλισμό γιατί Θά άπαιτοΰσε νά 
κυβερνούν τήν οικονομία άλλα κριτήρια κι δχι ή τυφλή, χω
ρίς νόημα,, ποσοτική επέκταση.

"Ενα σοσιαλιστικό πρόγραμμα γιά τήν οικογένεια Θά- 
πρεπε νά πάρει ύπ’ δψη του δλες τις διαστάσεις τής προσω
πικής ζωής — οικονομικές, κοινωνικές, ψυχολογικές—  καί 
ΘΑπρεπε νά προσπαθήσει νά τις συνδέσει. Ή  κυριότερη αρ
χή του πρέπει νά είναι ή βελτίωση τής προσωπικής ζωής 
μέσα άπό τή βελτίωση τής κοινωνικής ζωής. Ό  καπιταλι
σμός είναι Ιτσι δργανωμένος ώστε οΐ βασικές ανάγκες, ικα
νοποιούνται Ατομικά. Οι ψυχολογικές άνάγκες δπως τής 
αύτο - έκτίμησης, ικανοποιούνται μέσα στήν οικογένεια, 
καί οί ύλικές άνάγκες ικανοποιούνται παρόμοια άπό οικογέ
νεια σέ οικογένεια, μέ τό μισθωτό σύστημα. ’Αλλά δ καπιτα
λισμός γεννά συγχρόνως καί άνάγκες πού δέν μπορούν νά ι
κανοποιηθούν άτομικά — γιά παράδειγμα Ανάγκες γιά κα
θαρό Αέρα, ήλιο, Ανοιχτούς χώρους, ώραΐες πόλεις, πάρκα, 
δημόσιες συγκοινωνίες καί έπικοινωνίες, καί κοινή κουλτού
ρα. Τό δίλημμα τής νοικοκυράς είναι κλασσική Ικφραση. αύ- 
τής τής Αντίφασης: τό οΕκογενειακό της εισόδημα μπορεί νά 
Ανεβεί, ή τεχνολογία ίσως άνακουφίσει τό φόρτο τής δου
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λείας, αλλά ή ίδια παραμένει καταπιεσμένη γιατί παραμέ
νει Απομονωμένη. Χρειάζεται παιδικούς σταθμούς, δημόσια έ- 
στιατάρια, πλυντήρια, καντίνες, ψυχαγωγία, κλπ. Οί προϋ
ποθέσεις γιά νά πραγματοποιηθεί ή υπόσχεση τής προσωπι
κής ζωής εΐναι νά καταργηθεΐ δ Αναγκαστικός της διαχω
ρισμός καί ή Απομόνωση.

Συγχρόνως, πρέπει οί σοσιαλιστές νά Αναπτύξουμε μιά 
κριτική Αντιμετώπιση τής προσωπικής ζωής. Ή  μορφή πού 
παίρνουν οί πρασοιπικές Ανάγκες στήν καπιταλιστική κοινω
νία, τείνει νά κατακλύσει τά πάντα — κι αύτό δφείλεται Α
κριβώς στό δτι αυτές οί έμπειρίες βιώνονται υποκειμενικά. 
Τδ νά ελπίζουμε δτι οί προσωπικές μας Ανάγκες θά ικανο
ποιηθούν στόν καπιταλισμό μέ τή μορφή πού βιώνονται, είναι 
εξίσου λανθασμένο δσο καί νά Αγνοούμε τις Ανάγκες αύτές. 
Τό νά υποθάλπει ενα πολιτικό κίνημα μιά τέτοια προσδο
κία, θά ήταν μιά καινούργια μορφή οίκονομισμοΰ: μιά Α
βασάνιστη δηλαδή Αποδοχή τών κοινωνικών Αναγκών Αμέ
σως μόλις γεννηθούν στήν καπιταλιστική κοινωνία. "Ενα 
μέρος τοΰ προβλήματος στήν Αντιμετώπιση αύτών τών θε
μάτων είναι δτι οί σοσιαλιστές τείνουν νά παραμένουν σέ 
συντηρητικές καί Ανεπαρκείς ψυχολογικές έρμηνεΐες, σύμ
φωνα μέ τις όποιες οί Ανθρωποι Αποτελούνται ούσιαστικά 
άπό σκέψη καί έργασία. Άλλά ή Ανθρώπινη Ανάγκη νά Α
γαπάμε καί νά μάς Αγαπούν είναι έξίσου θεμελιώδης δσο 
κι ή Ανάγκη γιά έργασία. Χρειαζόμαστε μιά πιό έλαστική 
καί πειραματική στάση Απέναντι στή συναισθηματική ζωή. 
Π ρέπει νά καταλάβουμε δτι τό αίσθημα, ή διαίσθηση, οί αι
σθήσεις έχουν μιά δική τους Ιδιαίτερη Αξία, καί τά δριά 
τους, Ακριβώς δπως καί ή λογική σκέψη. Ακόμα πρέπει νά 
νιώσουμε δτι οί προσωπικότητες πού Ιχουμε διαμορφώσει, ι
διαίτερα ή μονομερής έμφαση είτε στή σκέψη είτε στό συν
αίσθημα, είναι άποτέλεαμα συγκεκριμένων μορφών ιστορικής 
εξέλιξης.

Τέλος, ή Αντίληψη τής προσωπικής ζωής δίνει μιά και
νούργια διάσταση στή σοσιαλιστική έπανάσταση. Πρός τό 
παρόν είναι ένα άπό τά πολλά προβλήματα —  Ιμπεριαλισ
μέ;, ρατσισμός, πολιτική δημοκρατία, κλπ. Άλλά αύτό μέ
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κάποια έννοια θά διαρκέσει πολύ περισσότερο. "Αν σκεφτοϋ- 
]ΐ£ τό μέλλον, άκόμα καί μετά άπό έκατοντάδες χρόνια, δ
ταν δλόκληρος ό κόσμος θά Ιχει πια σοσιαλισμό, δταν οί πό
λεμοι —  που τώρα όργιάζουν —  άν άμεσα στά Ιθνη τις φυ
λές καί τά φύλα θά Ιχουν σταματήσει καί θά άνήκουν πιά 
στήν ιστορία, τότε, μπορούμε νά άναρωτηθοΰμε, ποιά καθή
κοντα θά Αντιμετωπίσει ή κοινωνία; Τό δικό μας, τό πιό ά
μεσο καί έπείγον πού ιάντιμετωπίζουμε, θά Ιχει λυθεί: ή πα
ραγωγή θά είναι δρθολογικοποιημένη καί κοινωνικοποιημέ
νη. Ή  έργασία, ή κατανομή καί ή κατανάλωση θά είναι 
κάτω άπό τόν Ιλεγχό μας. ΤΙ νόημα θά εχει τότε ή κοινωνία; 
Νομίζω δτι τό νόημα θά είναι κάποιος μορφής προσωπική 
άνάπτυξη πού θά πετυχαίνουν τά άτομα καί μέσα άπό τήν 
κοινωνική δραστηριότητα, καί μόνα τους. Αύτό τό είδος τής 
δραστηριότητας θά αυξάνεται καθώς ή παραγωγή καί οι ε
πιταγές της — ό χώρος τής άναγκαιότητας— θά καταλαμ
βάνουν εναν δλο καί μικρότερο χώρο στήν άνθρώπινη ζωή.

Αύτή ή κάπως ούτοπιστική δυνατότητα προδιαγράφε
ται στό παρόν. Μέχρι τώρα δλες οί ανθρώπινες σχέσεις ή
ταν ένσωματωμένες καί ύπόκεινταν στίς έπιταγές τής οικο
νομικής παραγωγής. Αύτό γινόταν στόν καπιταλισμό δσο τό 
άτομο ταυτιζόταν μέ τήν άτομική ιδιοκτησία καί ή κοινω
νική ζωή (μαζί καί ή οικογένεια) μέ τήν παραγωγή. ’Αλλά 
μέ τήν κοινωνικοποίηση τής παραγωγής άνοιξε Ινα χάσμα 
ανάμεσα στή δουλειά καί στή ζωή, Ανάμεσα στήν οικογένεια 
καί τήν οικονομία, πού γέννησε μιά νέα Ιννοια, Απραγματο
ποίητη στόν καπιταλισμό: τήν Ιννοια τών προσωπικών σχέ
σεων καί τών Ανθρώπων σάν αυτοσκοπό. Αύτή ή Ιννοια δί
νει καί στήν οικογένεια καί άλλους θεσμούς δπως στόν Ιρω- 
τα ή στήν παιδική ήλικία τό μοναδικό τους σύγχρονο χαρα
κτήρα. ’ Οπως έπικρατεΐ γενικά, ή Ιννοια αύτή είναι Ιδεολο
γική. "Οπως παρατηρεί δ ιστορικός Μάρτιν Σκλάρ, τό σύγ
χρονο προλεταριάτο, μή «Εχοντας νά παρουσιάσει καμμιά Α
τομική Ιδιοκτησία, ύπερασπίζεται τον «έαυτό» σάν αύτόνομο 
χώρο Ιξω άπό τήν κοινωνία. Ή  Ιννοια τού «τρόπου ζωής» 
έκφράζει αύτή τήν ιδεολογία. Συγχρόνως ή Ιδεολογία αύτή 
εκφράζει μιά ρεαλιστική δυνατότητα: τή δυνατότητα μιας
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κοινωνίας οπού ή παραγωγή Αναγκαίων ειδών είναι δευτε- 
ρεϋον στοιχείο τής 'κοινωνικής ζωής καί οπου δ σκοπός καί 
δ χαρακτήρας τής εργασίας καθορίζονται άπό τά συγκεκρι
μένα μέλη τής κοινωνίας. Τό δνειρο μιας ζωής πού δέν ρυθ
μίζεται άπό τίς σχέσεις παραγωγής ήταν παλιό καί πάντα 
διαθέσιμο στίς Ιλίτ: στό χώρο του κινήθηχαν φιλόσοφοι, Α
ριστοκράτες, αύλικοί, μυστικιστές, καί κατόπιν στό δέκατο 
ένατο αίώνα, καλλιτέχνες καί διανοούμενοι. Στή σύγχρονη 
κοινωνία Ιχει γίνει μιά διαστρεβλωμένη, παραποιημένη 
πραγματικότητα γιά δλόκληρη τήν εργατική τάξη. Ό  σο
σιαλισμός θά δώσει τή δυνατότητα νά πραγματοποιηθεί τό 
δνειρο αότό σέ δημοκρατική καί καθολική βάση.
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