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Σιμόν ντε Μποβουάρ - Μαρξ
ΣΙΜΟΝ ΝΤΕ ΜΠΟΒΟΥΑΡ: Αγαπητέ Μαρξ, με το έργο σου 
σημάδεψες ολόκληρο τον 20ό αιώνα. Είσαι ο κατ’ εξοχήν πολι-
τικός στοχαστής που ενέπνευσε, με τον διαλεκτικό υλισμό του, 
το εγχείρημα του υπαρκτού σοσιαλισμού της Σοβιετικής Ένω-
σης και του ανατολικού μπλοκ. Το όραμά σου κυριάρχησε στα 
στρώματα των προλετάριων και της φοιτητικής νεολαίας, ιδιαί-
τερα στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες περιοχές του πλανήτη.

Το μεγαλεπήβολο όραμά σου, του σοσιαλισμού και της 
αταξικής κοινωνίας, προϋποθέτει πάλη και αγώνες ενάντια 
στην ποικιλόμορφη εκμετάλλευση των καπιταλιστικών και 
πατριαρχικών κοινωνιών, οι οποίες μας μαστίζουν εδώ και 
αιώνες. Στους δικούς μου αγώνες για τον φεμινισμό νιώθω, 
πράγματι, σύμμαχος και συνοδοιπόρος σου, αφού η γυναίκα 
είναι πάντα για την κοινωνία ο Άλλος, όπως ακριβώς είναι 
και ο προλετάριος, ο έγχρωμος, ο πρόσφυγας, ο μετανάστης, 
ο ανάπηρος, ο ομοφυλόφιλος και εν γένει ο κάθε εκπρόσωπος 
φυλετικής ή άλλης καταπιεζόμενης μειονότητας.

ΜΑΡΞ: Μπορώ να υποθέσω, Σιμόν, πως στους αγώνες για 
τα δικαιώματά σας έγιναν πολλές απόπειρες μείωσης των αδι-
κιών, μέσα από κινητοποιήσεις, διεκδικήσεις, διαδηλώσεις 
ή ακόμα και επαναστάσεις; Θέλω ειλικρινά να ελπίζω ότι ο 
σπόρος που ρίξαμε με τον Ένγκελς δεν πήγε τελικά χαμένος. 
Ωστόσο, για να βλαστήσει και να καρποφορήσει θα χρεια-
στούν ακόμη πολλές θυσίες και αίμα. 

Η γυναίκα, λάφυρο της αστικής κοινωνίας και υπηρέτρια 
του ανδρικού πόθου, πρέπει να σταθεί στα πόδια της και να 
βρει τη θέση που της αξίζει στην κοινωνία... Τη βλέπω να πο-
ρεύεται και πάλι μαζί με τον άνδρα και να επιστρέφει στην 
παλιά φυσική κατάσταση της οικογενειακής τους εστίας. Μί-
λησέ μου όμως τώρα, κάπως πιο αναλυτικά, για τη σχέση της 
δικής μου διαλεκτικής με τη φιλοσοφία σου.
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ΣΙΜΟΝ ΝΤΕ ΜΠΟΒΟΥΑΡ: Είμαι αντίθετη, Κάρολε, με το 
Απόλυτο Πνεύμα του Χέγκελ, το οποίο ισοπεδώνει την αν-
θρώπινη ύπαρξη. Η σχέση αφέντη-δούλου που θέσπισε δεν 
αφορά μια ιστορική διαμάχη. Για μένα, η σχέση αυτή εκφρά-
ζει το πρότυπο που διέπει την καταπιεστική πατριαρχική κοι-
νωνία. 

Εσύ, βέβαια, αντιστρέφοντας τη διαλεκτική του εγελιανού 
Απόλυτου Πνεύματος, με τον διαλεκτικό υλισμό και την πάλη 
των τάξεων, κινείσαι σε σωστή κατεύθυνση, ερμηνεύοντας 
έμμεσα και τη γυναικεία εκμετάλλευση. Η μεγάλη πλειονότη-
τα των γυναικών έχει κάθε συμφέρον να αγωνιστεί σθεναρά 
προκειμένου να ανατρέψει το κατεστημένο και τις συμβάσεις 
της διπλής καταπίεσής της, τόσο από συντηρητικά καθεστώτα 
όσο και από παγιωμένες πατριαρχικές δομές.

Η κύρια, πάντως, επιφύλαξή μου στη μαρξιστική θεωρία 
σας, όπως την εξέφρασα στο έργο μου «Για μια ηθική της αμ-
φισβήτησης», συνίσταται στο γεγονός ότι, κατά την άποψή 
μου, παραγνωρίσατε τις υπαρξιακές αλήθειες που απορρέουν 
από την ελεύθερη βούληση και την ανθρώπινη υποκειμενικό-
τητα και οι οποίες είναι συνυφασμένες με τα κυρίαρχα συναι-
σθήματα, αλλά και τις εκάστοτε επιλογές μας.

ΜΑΡΞ: Αντιλαμβάνομαι την τοποθέτησή σου και θα ήθελα 
να μου διατυπώσεις τώρα επιγραμματικά τις βασικές φεμινι-
στικές σου θέσεις.

ΣΙΜΟΝ ΝΤΕ ΜΠΟΒΟΥΑΡ: Πολύ ευχαρίστως. Υπήρξα σύ-
ντροφος του Σαρτρ, του οποίου συμμερίστηκα τη μαχητικό-
τητα και τον ριζοσπαστισμό και μάλιστα υπηρετήσαμε από 
κοινού το πνεύμα της φαινομενολογίας και της υπαρξιακής 
φιλοσοφίας.

Το «Δεύτερο Φύλο» είναι το κυρίως έργο μου για το γυ-
ναικείο ζήτημα. Έτσι, όταν το βιβλίο μου κυκλοφόρησε, λίγο 
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σημείωσε τεράστια επιτυχία 
στη Γαλλία και το εξωτερικό, αφού μεταφράστηκε σε πολλές 
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γλώσσες και ενέπνευσε μυριάδες καταπιεσμένων γυναικών 
στους αγώνες για τα δικαιώματά τους.

Η γυναίκα, τρόπον τινά ένας μεσάζων ανάμεσα στον άνδρα 
και τη φύση, δεν γεννιέται αλλά γίνεται. Το γυναικείο αυτό γί-
γνεσθαι ξεκινάει από αλλεπάλληλους φραγμούς προς το κορί-
τσι, που ενηλικιώνεται και ωριμάζει σε συνθήκες καταπίεσης. 
Οι φραγμοί αυτοί συνεπάγονται απωθήσεις και συμπλέγματα 
κατωτερότητας που διαιωνίζονται με την οικογένεια, τον σύ-
ζυγο, τον εραστή, την κοινωνία και την κουλτούρα. Η γυναίκα 
οφείλει να παραμένει αφοσιωμένη σύζυγος και μάνα, καθώς και 
φιλόξενη και περιποιητική οικοδέσποινα. Έτσι, ενώπιον των αν-
δρών, το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού παραμένει για πά-
ντα ο Άλλος, δηλαδή ένα μειονεκτικό και υποδεέστερο ήμισυ!

ΜΑΡΞ: Δηλαδή, Σιμόν, η γυναίκα ως μειονεκτών Άλλος, εί-
ναι ό,τι ο δικός μου προλετάριος. Όπως ο προλετάριος δεν 
ελέγχει τα μέσα παραγωγής και την οικονομία, έτσι και η γυ-
ναίκα αποκλείεται από τον έλεγχο της οικογένειάς της ή της 
κοινωνίας. Στη δική μου προτροπή, «προλετάριοι όλων των 
χωρών ενωθείτε», εσύ απευθύνεσαι στο ήμισυ του παγκόσμι-
ου πληθυσμού, λέγοντάς του: «Γυναίκες όλου του κόσμου 
ενωθείτε»!

ΣΙΜΟΝ ΝΤΕ ΜΠΟΒΟΥΑΡ: Ακριβώς, φίλε μου. Η γυναίκα, 
στην οποία απευθύνομαι, παραμένει ένα πλάσμα ακρωτηρια-
σμένο, ένα αυθεντικό προϊόν της καταναγκαστικής πατριαρ-
χικής κοινωνίας. Υποταγμένη και εξαρτημένη οικονομικά από 
το αρσενικό, εγκλωβίζεται στον μαρασμό του γυναικείου σύ-
μπαντος και, προκειμένου να σωθεί, αναγκάζεται να παραδο-
θεί αμαχητί στον έρωτα, που γίνεται έτσι τραγικός γι’ αυτήν. 

Κάποτε, βιώνει ακόμα και τον ύπνο του άντρα ή του ερα-
στή δίπλα της σαν προδοτική εγκατάλειψη και τον ξυπνά για 
να μην κοιμάται, ενώ εκείνος, κυρίαρχος του παιχνιδιού, την 
ξυπνά για να την αγκαλιάσει...

Μόνον εφ’ όσον η γυναίκα κατακτήσει κοινωνική ανεξαρ-
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τησία και καταφέρει να αγαπήσει όχι από αδυναμία, παραί-
τηση ή απόδραση από τον εαυτό της, αλλά από δύναμη και 
θέληση επιβεβαίωσης, ο έρωτάς της θα γίνει πηγή ζωής γι’ 
αυτήν και τον σύντροφό της.

Από τους παριστάμενους, χαίρομαι για την παρουσία του 
Νίτσε, του οποίου θαυμάζω το έργο και τον αντικομφορμι-
σμό, προπαντός δε τον προοπτικισμό, δηλαδή τον ανοικτό 
ορίζοντα της σκέψης του. Θεωρώ μάλιστα ότι το γυναικείο 
ζήτημα, με τους αγώνες των φεμινιστριών, εντάσσεται στο 
πλαίσιο του νιτσεϊκού προοπτικισμού.

ΜΑΡΞ: Απάντησέ μου τώρα με ειλικρίνεια, Σιμόν. Ύστερα 
από τόσους αιώνες αγώνων και προσπαθειών, πιστεύεις ότι το 
γυναικείο ζήτημα, όπως το αποκαλείς, έχει κατακτήσει τους 
στόχους του;

ΣΙΜΟΝ ΝΤΕ ΜΠΟΒΟΥΑΡ: Όχι, βέβαια, φίλε μου. Πάρα 
πολύ απέχουμε από μια κοινωνία ισότητας, ισοτιμίας, ισο-
νομίας και ισοπολιτείας. Η γυναίκα θα καταξιωνόταν σε μια 
ονειρεμένη, οιονεί αταξική κοινωνία. Ωστόσο και ο σοσια-
λισμός και η ισότητα των δύο φύλων παραμένουν οράματα 
και φωτεινοί φάροι που θα εμπνέουν και θα καθοδηγούν τους 
αγώνες μας. Κοίταξε, ακόμα και τώρα, την κατάσταση στον 
Τρίτο Κόσμο, με την εκμετάλλευση της γυναίκας, που παρα-
μένει έρμαιο των ακόρεστων σεξουαλικών ενορμήσεων του 
άνδρα και των επιθυμιών αλόγιστης τεκνοποιίας, σε πείσμα 
και της δικής της θέλησης, αλλά και της πείνας που μαστίζει 
τον ταλαιπωρημένο πλανήτη μας.

Πάρε, για παράδειγμα, την πρόσβαση στη γνώση, την επι-
στήμη, την πολιτική ή την εργασία και θα διαπιστώσεις πα-
ντού την απόλυτη αριθμητική υπεροχή του ανδρικού φύλου. 
Η γυναίκα, αποδεδειγμένα, δεν υστερεί πουθενά. Όμως, από 
παντού σχεδόν εξακολουθούν να της φράζουν την είσοδο, με 
γραφτούς ή άγραφους νόμους, θρησκευτικούς και άλλους κα-
νόνες και νόρμες, πρωτίστως δε με ποικίλες μορφές βίας.
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ΜΑΡΞ: Έχεις δίκιο, Σιμόν, σε όλα όσα αναφέρεσαι. Συγγνώ-
μη που σε διακόπτω, αλλά θυμήθηκα τώρα ένα χαρακτηρι-
στικό ιστορικό παράδειγμα άσκησης βίας σε μια σημαίνουσα 
γυναίκα φιλόσοφο. Ο στοχασμός ήταν ανέκαθεν προνόμιο 
ιερατείων και σοφών ανδρών. Οι εξαιρέσεις του κανόνα ήταν 
ελάχιστες, όπως, για παράδειγμα, κάποιες μαθήτριες του Πυ-
θαγόρα, του Πλάτωνα και βεβαίως νεότερων στοχαστών.

Η εξαιρετική γυναικεία μορφή, η οποία μου ήρθε τώρα 
στον νου, είναι η Υπατία, η Αλεξανδρινή νεοπλατωνική φιλό-
σοφος του 4ου αιώνα. Η Υπατία, που υπήρξε και διαπρεπής 
μαθηματικός, δολοφονήθηκε τότε από φθόνο, διαμελισμένη 
στην κυριολεξία από εξαγριωμένους μοναχούς, οι οποίοι κα-
τηύθυναν πλήθη χριστιανών, που στη συνέχεια, μάλιστα, την 
περιέφεραν κομματιασμένη στην πόλη! Η φύση μας δεν φαί-
νεται να αλλάζει εύκολα, αφού τα ένστικτα, εξ ορισμού, δεν 
υποτάσσονται σε νόμους της λογικής και αυτός είναι ένας από 
τους βασικούς λόγους που ο υπαρκτός σοσιαλισμός δεν τελε-
σφόρησε ακόμα, αφήνοντας το όραμα της αταξικής κοινωνίας 
μετέωρο!

ΣΙΜΟΝ ΝΤΕ ΜΠΟΒΟΥΑΡ: Άραγε, Κάρολε, τα ένστικτα 
και τα γονίδια, προϊόν μιας μακραίωνης –πατριαρχικής κατά 
βάση– εξέλιξης, θα μπορούσαν, ίσως, στο απώτερο μέλλον να 
αμβλυνθούν και να μεταλλαχθούν; Το ερώτημα, βέβαια, είναι 
απλώς ρητορικό.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε προβλημα-
τισμούς μου από τη σύνθεση της ομήγυρής μας. Παρ’ ότι 
οι διάλογοί μας με ενδιαφέρουν, δεν παύουν ωστόσο να με 
προβληματίζουν πολλά από τα επιχειρήματα των παρισταμέ-
νων. Κοίταξε πόσοι εγωιστές, μισογύνηδες, μισάνθρωποι και 
ασκητές βρίσκονται ανάμεσά μας, ανεξαρτήτως των όποιων 
λοιπών προσόντων τους. Ακόμα και δύο άνδρες στην παρέα 
μας είναι οι ιδρυτές μεγάλων θρησκειών. Θαρρώ πως τίποτα 
δεν είναι τυχαίο. 
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Πού είναι, λοιπόν, η γυναίκα πρότυπο; Πού είναι η ευ-
κταία, οιονεί έστω, αριθμητική ισότητα; Πότε, άραγε, το σω-
κρατικό και πλατωνικό όραμα της πολιτείας για φιλοσόφους 
–όχι πλέον μόνο βασιλείς αλλά και βασίλισσες– μέλλει να γε-
νεί πραγματικότητα;

Αξίζει, λοιπόν, να αγωνιστούμε με πάθος όχι για να σας 
υποσκελίσουμε, αλλά για να βαδίσουμε από ’δω κι εμπρός 
μαζί σας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τη ζωή στο πλάι 
σας και όχι στη σκιά σας! 

Για κάθε γυναίκα, το παρόν δεν είναι πλέον ένα εν δυνάμει 
παρελθόν, αλλά η καίρια στιγμή της επιλογής και της δρά-
σης!

ΜΑΡΞ: Απευθύνεσαι στον σωστό αποδέκτη, φίλη μου. Θα 
μεταφέρουμε τώρα από κοινού στους υπολοίπους τα αιτήμα-
τα αυτά, καθώς και τα βάσιμα επιχειρήματά σου, ελπίζοντας 
ότι οι περισσότεροι θα τα ενστερνισθούν. Έφτασε, θαρρώ, η 
στιγμή. Είθε στον επόμενο γύρο διαλόγων να εκπροσωπού-
νται εξίσου τα δύο φύλα.

Να μην απογοητεύεσαι ποτέ και να μην ξεχνάς ότι η αρχή 
είναι το ήμισυ του παντός, εσύ που, μοναδική εδώ, εκπροσω-
πείς το ήμισυ του ανθρώπινου πληθυσμού!

Μία, αλλά λέαινα. Εύγε, Σιμόν!


