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MacKINNON 
 
Η σεξουαλικότητα είναι για το φεμινισμό ό,τι είναι η εργασία για το 

μαρξισμό: αυτό που ανήκει τόσο αποκλειστικά σε κάθε άτομο, κι όμως του 
αφαιρείται. Η μαρξιστική θεωρία υποστηρίζει ότι η κοινωνία κατά βάση 
συγκροτείται από τις σχέσεις που συνάπτουν οι άνθρωποι καθώς κάνουν και 
κατασκευάζουν όσα χρειάζονται για να επιβιώσουν. Η εργασία είναι η 
κοινωνική διαδικασία μορφοποίησης και μεταβολής του υλικού και του 
κοινωνικού κόσμου - η διαδικασία που δημιουργεί τους ανθρώπους ως 
κοινωνικά όντα καθώς αυτοί παράγουν αξία. Είναι δραστηριότητα μέσα από 
την οποία οι άνθρωποι γίνονται αυτό που είναι. Οι (κοινωνικές) τάξεις είναι η 
δομή της, η παραγωγή το επακόλουθό της, το κεφάλαιο η συμπυκνωμένη 
μορφή της, και ο έλεγχος το κυρίαρχο ζήτημα. 

Στο φεμινισμό ενυπάρχει μια παράλληλη υπόθεση: η μορφοποίηση, η 
κατεύθυνση και η έκφραση της σεξουαλικότητας οργανώνει την κοινωνία σε 
δύο φύλα - γυναίκες και άνδρες - και αυτή η διαίρεση ενυπάρχει στο σύνολο 
των κοινωνικών σχέσεων. Η σεξουαλικότητα είναι εκείνη η κοινωνική 
διαδικασία που δημιουργεί, οργανώνει, εκφράζει και κατευθύνει την επιθυμία 
(1), δημιουργώντας τα κοινωνικά όντα που γνωρίζουμε ως άνδρες και 
γυναίκες, καθώς οι σχέσεις τους δημιουργούν την κοινωνία. Όπως η εργασία 
στο μαρξισμό, έτσι και η σεξουαλικότητα στο φεμινισμό, κατασκευάζεται 
κοινωνικά αλλά ταυτόχρονα κατασκευάζει, είναι παγκόσμια ως δραστηριότητα 
αλλά ταυτόχρονα ιστορικά προσδιορισμένη, συναποτελούμενη από ύλη και 
πνεύμα. Όπως η οργανωμένη ιδιοποίηση της εργασίας ορισμένων προς 
όφελος κάποιων άλλων καθορίζει μια κοινωνική τάξη - τους εργάτες - έτσι και 
η οργανωμένη ιδιοποίηση της σεξουαλικότητας ορισμένων προς χρήση από 
άλλους, καθορίζει ένα φύλο, τη γυναίκα. Η ετεροφυλοφιλία είναι η δομή του, 
το κοινωνικό φύλο και η οικογένεια οι συμπυκνωμένες μορφές του, οι 
φυλετικοί ρόλοι οι ιδιότητές του που γενικεύονται στα κοινωνικά υποκείμενα, 
η αναπαραγωγή μια συνέπειά του, και ο έλεγχος το κυρίαρχο ζήτημα. 

Ο μαρξισμός και ο φεμινισμός είναι θεωρίες για την εξουσία και την 
κατανομή της: την ανισότητα. Αναλύουν πώς η κοινωνική οργάνωση μιας 
σχεδιασμένης ανισότητας μπορεί να έχει εσωτερική λογική, αλλά να είναι 
άδικη. Όμως, η ιδιαιτερότητά τους δεν είναι τυχαία. Στο μαρξισμό η στέρηση 
της εργασίας, στο φεμινισμό η στέρηση της σεξουαλικότητας, καθορίζουν την 
αντίληψη για την έλλειψη εξουσίας καθεαυτή. Δεν υπάρχουν δίπλα-δίπλα για 
να εξασφαλίζουν πώς δεν θα παραβλέπονται δύο ξεχωριστές σφαίρες της 
κοινωνικής ζωής, πώς δεν θα επισκιάζονται τα συμφέροντα δύο (κοινωνικών) 
ομάδων, ή πώς δεν θα αγνοείται η συμβολή δύο ομάδων από ξεχωριστές 
μεταβλητές. Υπάρχουν για να υποστηρίζουν, αντίστοιχα, ότι οι σχέσεις όπου 
πολλοί εργάζονται και λίγοι κερδίζουν, όπου κάποιοι γαμούν και άλλοι 
γαμιούνται (2), αποτελούν την κύρια στιγμή της πολιτικής. 

Τι θα συμβεί αν οι ισχυρισμοί κάθε θεωρίας αντιμετωπιστούν με την ίδια 
σοβαρότητα, καθεμιά με τους δικούς της όρους; Μπορεί δύο κοινωνικές 
διαδικασίες να είναι ταυτόχρονα βασικές; Μπορούν δύο ομάδες να 
καταπιέζονται με αλληλοσυγκρουόμενους τρόπους, ή απλά να 
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αλληλοεπικαλύπτονται; Μπορούν δύο θεωρίες, καθεμιά από τις οποίες 
υποστηρίζει ότι εξετάζει το ίδιο πράγμα -δηλαδή την εξουσία καθεαυτή- να 
συμφιλιωθούν; Ή μήπως υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο γεγονός ότι οι 
λίγοι εξουσιάζουν ανέκαθεν τους πολλούς και στο γεγονός ότι αυτοί οι λίγοι 
είναι άνδρες; 

Αν βρεθούν αντιμέτωπες με ίσους όρους αυτές οι θεωρίες, θέτουν 
θεμελιώδη ερωτήματα η μια στην άλλη. Η κυριαρχία των ανδρών είναι 
δημιούργημα του καπιταλισμού ή ο καπιταλισμός είναι μια έκφραση της 
ανδρικής κυριαρχίας. Τι σημαίνει για την ταξική ανάλυση αν μπορεί να 
αποδειχθεί ότι μια κοινωνική ομάδα καθορίζεται και δέχεται εκμετάλλευση με 
τρόπους σχεδόν τελείως ανεξάρτητους από την οργάνωση της παραγωγής, 
ακόμα και όταν οι μορφές είναι κατάλληλες γι' αυτήν; Τι σημαίνει για μια 
ανάλυση βασισμένη στο φύλο αν μπορεί να αποδειχθεί ότι ο καπιταλισμός δεν 
θα άλλαζε υπόσταση αν ενσωμάτωνε τα φύλα ισότιμα ή ακόμα αν ελεγχόταν 
από τις γυναίκες; Αν η δομή και τα συμφέροντα που εξυπηρετούνται από το 
σοσιαλιστικό ή από το καπιταλιστικό κράτος διαφέρουν με όρους ταξικούς, 
διαφοροποιούνται το ίδιο σε σχέση με την ισότητα των φύλων; Στο βαθμό 
που η μορφή και η συμπεριφορά τους ως προς τα φύλα μοιάζουν, μπορεί 
αυτό να είναι το κοινό τους στοιχείο; Υπάρχει σχέση ανάμεσα στην εξουσία 
κάποιων κοινωνικών τάξεων πάνω σε άλλες και στην εξουσία των ανδρών 
πάνω στις γυναίκες; 

Αντί να αντιμετωπίσουν αυτά τα ερωτήματα, οι μαρξιστές και οι 
φεμινίστριες είτε αλληλοαγνοήθηκαν είτε, πράγμα που καταλήγει στο ίδιο, 
θεώρησαν ότι ενσωματώνουν οι μεν τις δε και αντίστροφα. Οι μαρξιστές 
κατηγορούν το φεμινισμό ως αστικό στη θεωρία και στην πρακτική, που 
σημαίνει ότι δουλεύει προς το συμφέρον της κυρίαρχης τάξης. Ισχυρίζονται 
ότι η ανάλυση της κοινωνίας με βάση το φύλο αγνοεί τις ταξικές διαφορές 
μεταξύ γυναικών, κι έτσι διαιρεί το προλεταριάτο. Τα φεμινιστικά αιτήματα, 
ισχυρίζονται, μπορούν να ικανοποιηθούν πλήρως και μέσα στον καπιταλισμό. 
Έτσι, η διεκδίκησή τους ανακόπτει και ξεστρατίζει την προσπάθεια για ριζική 
αλλαγή. Οι προσπάθειες να καταργηθούν οι φραγμοί στην ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των γυναικών, η διεκδίκηση της πρόσβασης σε ευκαιρίες 
ζωής χωρίς περιορισμό φύλου, θεωρούνται φιλελεύθερες και ατομικιστικές. 
Ό,τι κοινό έχουν οι γυναίκες μεταξύ τους θεωρείται ότι βασίζεται στη φύση, κι 
όχι στην κοινωνία. Οι αναλύσεις που επισημαίνουν τις ομοιότητες στην 
κοινωνική θέση των γυναικών σε διάφορους πολιτισμούς, θεωρούνται 
ανιστορικές και πολιτιστικά μη-προσδιορισμένες. Η έμφαση του γυναικείου 
κινήματος στις προσωπικές αντιλήψεις και στα αισθήματα, ως ισχυρές 
συνιστώσες της κοινωνικής πραγματικότητας, κριτικάρεται ως ιδεαλιστική. Η 
υποτιθέμενη σύνθεση του γυναικείου κινήματος από μεσοαστές μορφωμένες 
γυναίκες, προβάλλεται ως ερμηνεία του οπορτουνισμού του. 

Οι φεμινίστριες, από την άλλη πλευρά, κατηγορούν το μαρξισμό ότι είναι 
προσδιορισμένος από τους άνδρες στη θεωρία και στην πρακτική, που 
σημαίνει ότι κινείται μέσα στην ανδρική θεώρηση του κόσμου και προς το 
συμφέρον των ανδρών. Τα μαρξιστικά αιτήματα, ισχυρίζονται, μπορούν να 
ικανοποιηθούν (και αυτό έχει εν μέρει συμβεί), χωρίς να αλλάξει η ανισότητα 
μεταξύ γυναικών και ανδρών. Οι φεμινίστριες συχνά διαπιστώνουν ότι τα 
κινήματα της εργατικής τάξης και η αριστερά υποτιμούν την εργασία και τα 
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ενδιαφέροντα των γυναικών. Παραβλέπουν το ρόλο των συναισθημάτων και 
των αντιλήψεων, δίνοντας έμφαση στις θεσμικές και υλικές αλλαγές, 
υποβαθμίζουν τις γυναίκες στις διαδικασίες, στην πρακτική και στην 
καθημερινή ζωή, και γενικά δεν διαφοροποιούνται από κάθε άλλη ιδεολογία ή 
ομάδα που καθορίζεται από τα συμφέροντα των ανδρών. 

Οι μαρξιστές και οι φεμινίστριες αλληλοκατηγορούνται έτσι για 
ρεφορμισμό (ό,τι αυτό σημαίνει με τους όρους κάθε πλευράς) - δηλαδή για 
αλλαγές που καταπραϋνουν και μετριάζουν, χωρίς να αντιμετωπίζουν, τη 
βάση της δυσαρέσκειας. Αυτό που χρειάζεται όμως (πάλι με τους όρους κάθε 
πλευράς) είναι μια ριζική ανατροπή. Η αντίληψη κάθε πλευράς, στην πιο 
ακραία της έκφραση, δεν είναι απλά πως η άλλη ανάλυση είναι λαθεμένη, 
αλλά πως η επικράτησή της θα ισοδυναμούσε με ήττα. 

Καμιά ομάδα κατηγοριών δεν είναι αβάσιμη. Σύμφωνα με τη φεμινιστική 
άποψη, το φύλο, στην ανάλυση και στην πραγματικότητα, όντως διαιρεί τις 
κοινωνικές τάξεις, πράγμα που οι μαρξιστές προτιμούν να αρνούνται ή να 
αγνοούν, παρά να ερμηνεύουν ή να αλλάζουν. Οι μαρξιστές, από την άλλη 
μεριά, είδαν τμήματα του γυναικείου κινήματος να λειτουργούν ως ομάδες 
ειδικών συμφερόντων που προωθούν τις ταξικά προνομιούχες γυναίκες: τις 
μορφωμένες και τις επαγγελματίες. Όμως, η ταύτιση αυτής της ομάδας με το 
"γυναικείο κίνημα" μας εμποδίζει να αμφισβητήσουμε εκείνο τον ορισμό 
συντονισμένων συμφερόντων και αντίστασης (3), που προβάλλει δυσανάλογα 
το τμήμα του κινήματος με τη μικρότερη κοινωνική βάση. Αλλά και όσες(οι) 
προβάλλουν τα συμφέροντα των γυναικών δεν έχουν πάντα ταξική 
συνείδηση. Ορισμένοι έχουν εκμεταλλευθεί επιχειρήματα βασισμένα σε μια 
ταξική ανάλυση, ακόμα κι όταν έτσι παρέβλεπαν τα συμφέροντα των 
γυναικών της εργατικής τάξης. 

Για παράδειγμα, το 1866, με μια πράξη που συχνά θεωρείται ως ξεκίνημα 
του πρώτου κύματος φεμινισμού, ο Τζον Στιούαρτ Μιλ (John Stuart Mill) 
ζήτησε από το αγγλικό κοινοβούλιο ψήφο για τις γυναίκες με την ακόλουθη 
μερική αιτιολογία: "Με τις συνθήκες και τους περιορισμούς που επιτρέπεται η 
ψήφος στους άνδρες, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για την άρνησή της στις 
γυναίκες. Η πλειοψηφία των γυναικών οποιασδήποτε κοινωνικής τάξης, δεν 
είναι πιθανό να διαφοροποιείται πολιτικά από την πλειοψηφία των ανδρών της 
ίδιας κοινωνικής τάξης" (4). Ίσως ο Μιλ να εννοεί ότι, στο βαθμό που η 
κοινωνική τάξη καθορίζει την πολιτική τοποθέτηση, το φύλο δεν έχει σημασία. 
Με αυτή την έννοια το επιχείρημα είναι στενό (παρ' όλα αυτά πειστικό για 
κάποιους). Μπορεί ακόμα και να δικαιολογήσει περιορισμούς στην επέκταση 
του δικαιώματος (ψήφου) σε γυναίκες "που ανήκουν" σε άνδρες της ίδιας 
τάξης, η οποία ήδη το εξασκεί, σε βάρος της αποκλεισμένης κατώτερης τάξης, 
συμπεριλαμβανομένων και των γυναικών "της" (5). 

Αυτό το είδος επιχειρηματολογίας δεν περιορίζεται στην ψήφο, ούτε 
στον 19ο αιώνα. Η λογική του Μιλ βρίσκεται μέσα σε μια θεωρητική 
κατασκευή που αποτελεί υπόβαθρο ενός μεγάλου μέρους της σύγχρονης 
φεμινιστικής θεωρίας και δικαιολογεί ένα μεγάλο τμήμα της μαρξιστικής 
κριτικής. Η ελεύθερη ενασχόληση των γυναικών με την πολιτική, έκφραζε το 
ενδιαφέρον που είχε ο Μιλ να μην περιορίζεται από το κράτος η δυνατότητα 
αυτοδιάθεσης του ατόμου, με ελεύθερη ανάπτυξη δεξιοτήτων για προσωπική 
πρόοδο, και η ικανότητά του να συμβάλει για το καλό της ανθρωπότητας. Ως 



 4

εκφραστής του εμπειρικού ορθολογισμού, δεν μπορούσε να αποδώσει στη 
βιολογία ό,τι ήταν δυνατόν να ερμηνευθεί μέσα από την κοινωνικοποίηση. Ως 
utilitarian (ωφελιμιστής) εύρισκε τις περισσότερες κατά φύλα διαφορές 
λαθεμένες ή διφορούμενες, αναποτελεσματικές και επομένως άδικες. Η 
ελευθερία των γυναικών ως ατόμων να φτάσουν στα όρια της ατομικής 
ανάπτυξης χωρίς αυθαίρετες παρεμβολές, επέκτεινε και στις γυναίκες τον 
αξιοκρατικό στόχο του για τον αυτοδημιούργητο άνδρα. Καταδίκασε έτσι αυτό 
που έκτοτε ονομάστηκε σεξισμός, ως παρεμβολή στην ατομική πρωτοβουλία 
και στο laissez-faire. 

Η αποδοχή μαρξιστικών ανησυχιών από μια τέτοια ανάλυση, είναι 
προβληματική. Μπορεί κανείς να επεκτείνει το επιχείρημα του Μιλ ώστε να 
περιλάβει τις κοινωνικές τάξεις ως ένα ακόμα αυθαίρετο, κοινωνικά 
προσδιορισμένο παράγοντα, που οδηγεί σε αναποτελεσματική ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και άδικη κατανομή πόρων μεταξύ των ατόμων. Όμως, παρ' όλο 
που αυτό θα ήταν με μια έννοια υλιστική ανάλυση, δεν θα ήταν ταξική 
ανάλυση. Ο Μιλ δεν προβλέπει καν εξομοίωση των εισοδημάτων. Η άνιση 
κατανομή του πλούτου είναι ακριβώς αυτό που παράγεται από το laissez-faire 
και τη μη-ρυθμιζόμενη ιδιωτική πρωτοβουλία. Η έννοια των ατομικών 
δικαιωμάτων που αυτή η θεωρία προϋποθέτει σε ένα νομικό επίπεδο 
(ιδιαίτερα αλλά όχι αποκλειστικά στην οικονομική σφαίρα), μια έννοια που 
δημιουργεί σύγκρουση ανάμεσα στην ατομική ελευθερία και στην ισότητα 
όλων, διαπερνά το φιλελεύθερο φεμινισμό και δίνει βάση στην κριτική ότι ο 
φεμινισμός είναι για λίγες προνομιούχες. 

Η μαρξιστική κριτική πως ο φεμινισμός δίνει έμφαση στα συναισθήματα 
και στις αντιλήψεις, βασίζεται ακόμα σε κάτι πραγματικό: στην κεντρική θέση 
που κατέχει η διαδικασία συνειδητοποίησης. Η διαδικασία συνειδητοποίησης, 
για το γυναικείο κίνημα, είναι η κύρια τεχνική ανάλυσης, δομή οργάνωσης, 
μέθοδος πρακτικής και θεωρία για την κοινωνική αλλαγή (6). Στη διαδικασία 
συνειδητοποίησης, συχνά μέσα σε ομάδες, οι επιπτώσεις της ανδρικής 
κυριαρχίας αποκαλύπτονται με συγκεκριμένο τρόπο και αναλύονται μέσα από 
τη συλλογική έκφραση της γυναικείας εμπειρίας, από τη σκοπιά αυτής της 
εμπειρίας. Επειδή οι μαρξιστές τείνουν να συλλαμβάνουν την έλλειψη δύναμης 
αποκλειστικά ως συγκεκριμένη και έξωθεν επιβεβλημένη, πιστεύουν ότι δεν 
μπορεί παρά να ανατραπεί με συγκεκριμένο τρόπο, και απ' έξω. Μέσα από τη 
συνειδητοποίηση, αποκαλύφθηκε ότι η έλλειψη δύναμης των γυναικών είναι 
τόσο εσωτερικευμένη όσο και επιβεβλημένη απ' έξω. Έτσι, για παράδειγμα, η 
θηλυκότητα για τις γυναίκες είναι ταυτόχρονα και δυνατότητα να είναι 
επιθυμητές στους άνδρες. Η φεμινιστική αντίληψη για τη συνείδηση και τη 
θέση της στην κοινωνική τάξη πραγμάτων και αλλαγή, προκύπτει από αυτή 
την αναλυτική πρακτική. Αυτό που ο μαρξισμός θεωρεί ως αλλαγή 
συνείδησης, δεν είναι μορφή κοινωνικής αλλαγής καθεαυτή. Για το φεμινισμό 
θα μπορούσε να είναι. Αλλά, επειδή η καταπίεση των γυναικών δεν συμβαίνει 
απλά στο μυαλό, ούτε η φεμινιστική συνείδηση βρίσκεται απλά εκεί. Όμως, 
όσοι υφίστανται υλική στέρηση, και ιδιαίτερα οι γυναίκες που κανένας άνδρας 
δεν τις έβαλε ποτέ σε βάθρο, είναι δύσκολο να δουν ως μορφή καταπίεσης 
τον πόνο, την απομόνωση και την αντικειμενοποίηση των γυναικών που τις 
κανάκεψαν και τις ημέρεψαν ώσπου να πάψουν να είναι πρόσωπα, των 
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γυναικών "που έχουν γίνει άσχημες και επικίνδυνες γιατί, για τόσο μεγάλο 
χρονικό διάστημα, δεν είναι πρόσωπα". (7) 

Αντίστοιχα ο μαρξισμός, δεν έχει απλά παρεξηγηθεί. Η μαρξιστική 
θεωρία έχει παραδοσιακά προσπαθήσει να κατανοήσει όλη την κοινωνική 
διαφοροποίηση που έχει κάποια σημασία με ταξικούς όρους. Από αυτή την 
άποψη το φύλο, όπως και η φυλή και το έθνος, παραμένει μια μη-
ενσωματωμένη αλλά επίμονα ευδιάκριτη πρόκληση στην αποκλειστικότητα - ή 
ακόμα στην πρωταρχικότητα - της τάξης ως κοινωνικής ερμηνείας. Οι 
μαρξιστές συνήθως επεκτείνουν την έννοια της κοινωνικής τάξης και στις 
γυναίκες, διαιρώντας και ενσωματώνοντάς τις με έναν τρόπο που, για το 
φεμινισμό, είναι ακατάλληλος για τη διαφοροποιημένη και την κοινή εμπειρία 
των γυναικών. Το 1912 η Ρόζα Λούξεμπουργκ, για παράδειγμα, είπε, μιλώντας 
για την ψήφο, σε μια ομάδα γυναικών: "Οι περισσότερες από αυτές τις αστές 
που παλεύουν σαν λιοντάρια ενάντια στα "ανδρικά προνόμια", θα επέστρεφαν 
σαν ήμερα πρόβατα στο στρατόπεδο της συντηρητικής και θρησκευτικής 
αντίδρασης αν είχαν την ψήφο. Στην πραγματικότητα θα ήταν πολύ πιο 
αντιδραστικές από το ανδρικό κομμάτι της τάξης τους. Εκτός από τις λίγες 
που έχουν κάποια απασχόληση, οι αστές δεν συμμετέχουν στην κοινωνική 
παραγωγή. Δεν είναι παρά συν-καταναλώτριες του υπερπροϊόντος, που οι 
άνδρες τους αντλούν από το προλεταριάτο. Είναι παράσιτα των παράσιτων 
του κοινωνικού σώματος" (8). Η Λούξεμπουργκ υποστήριζε τις "γυναίκες 
προλετάριους", που αντλούν το δικαίωμα στην ψήφο από το γεγονός ότι είναι 
"παραγωγικές για την κοινωνία, όπως και οι άνδρες" (9). Με ένα κενό ανάλογο 
με αυτό του Μιλ στη δική της οπτική, υποστήριζε την ψήφο των γυναικών με 
ταξικούς όρους, παρ' όλο που και στις δύο περιπτώσεις η ψήφος θα ήταν 
θετική για τις γυναίκες, ανεξάρτητα από την ταξική τους ένταξη. 

Οι γυναίκες ως γυναίκες, πέρα από τις ταξικές διαφορές και τη φύση, 
ήταν κάτι το αδιανόητο για τη Λούξεμπουργκ, όπως και για τους 
περισσότερους μαρξιστές. Η φεμινιστική θεωρία ρωτάει το μαρξισμό: Τι είναι 
η κοινωνική τάξη για τις γυναίκες; Η Λούξεμπουργκ πάλι, όπως και ο Μιλ αλλά 
στο δικό της πλαίσιο, οριακά αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες αντλούν την ταξική 
τους θέση, με όλα τα συνακόλουθα προνόμια και περιορισμούς, από τη σχέση 
τους με άντρες. Για μια φεμινίστρια αυτό ερμηνεύει, ίσως, γιατί δεν 
ξεσηκώνονται ενάντια στην ανδρική κυριαρχία, αλλά δεν ερμηνεύει αυτή την 
κυριαρχία που διαπερνά τις κοινωνικές τάξεις ακόμα και καθώς παίρνει 
ιδιαίτερη μορφή σε κάθε τάξη. Αυτό που διαφοροποιεί την αστή από την 
οικιακή βοηθό της είναι το ότι η τελευταία πληρώνεται (έστω και ελάχιστα), 
ενώ η πρώτη συντηρείται (έστω και υπό αίρεσιν). Αυτό όμως είναι διαφορά 
παραγωγικότητας ή διαφορά στους δείκτες που χρησιμοποιούνται, και που 
μπορεί και αυτοί να είναι προϊόν της υποδεέστερης θέσης των γυναικών; (10) 
Η Λούξεμπουργκ διαπιστώνει ότι η αστή της εποχής της είναι "παράσιτο του 
παράσιτου" αλλά δεν βλέπει τα κοινά στοιχεία με την προλετάρια που είναι 
σκλάβα του σκλάβου. Στην περίπτωση των αστών γυναικών, περιορίζοντας 
την ανάλυση της σχέσης των γυναικών με τον καπιταλισμό στη σχέση τους 
μέσα από τους άνδρες, επισημαίνεται μόνον η έμμεση πλευρά της. 
Παραλείποντας αυτή τη σχέση στην περίπτωση των προλεταρίων γυναικών, 
παραλείπεται η έμμεση πλευρά της. 
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Οι παρατηρήσεις ορισμένων φεμινιστριών για την κατάσταση των 
γυναικών στις ανατολικές χώρες, αν και δεν καταλήγουν σ' ένα οριστικό 
συμπέρασμα για τη συμβολή της μαρξιστικής θεωρίας στην κατανόηση της 
θέσης των γυναικών, έχουν ωστόσο στηρίξει τη θεωρητική κριτική (11). 
Σύμφωνα με τη φεμινιστική άποψη, σ' αυτές τις χώρες έχουν λυθεί πολλά 
κοινωνικά προβλήματα. Σ' αυτά δεν περιλαμβάνεται όμως η υποταγή των 
γυναικών. Η κριτική δεν είναι πως ο σοσιαλισμός δεν απελευθέρωσε αυτόματα 
τις γυναίκες, στη διαδικασία αλλαγής των σχέσεων παραγωγής (με την 
προϋπόθεση ότι αυτή η αλλαγή συμβαίνει). Ούτε έχει στόχο να υποτιμήσει τη 
σημασία τέτοιων αλλαγών για τις γυναίκες: "Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε μια 
κοινωνία όπου ο σεξισμός εκφράζεται με τη θανάτωση νεογέννητων 
κοριτσιών και σε μια κοινωνία όπου ο σεξισμός παίρνει τη μορφή άνισης 
εκπροσώπησης στην Κεντρική Επιτροπή. Γι' αυτή τη διαφορά αξίζει και να 
πεθάνεις" (12). Η κριτική αναφέρεται μάλλον στο γεγονός ότι σ' αυτές τις 
χώρες το γυναικείο ζήτημα δεν αποτελεί προτεραιότητα, έτσι ώστε να 
διαφοροποιούνται από τις μη-σοσιαλιστικές. Στις καπιταλιστικές χώρες οι 
γυναίκες αξιολογούνται στη βάση της "αξίας" τους με ανδρικά κριτήρια. Στις 
σοσιαλιστικές χώρες οι γυναίκες είναι αόρατες, εκτός από την ιδιότητά τους 
ως "εργάτριες", ένας όρος που σπάνια περιλαμβάνει την ιδιαίτερη εργασία των 
γυναικών: την οικιακή εργασία, τις σεξουαλικές υπηρεσίες, τη βιολογική 
αναπαραγωγή. Η προσπάθεια κάθε επαναστατικής ηγεσίας να σταματήσει τον 
περιορισμό των γυναικών σε παραδοσιακούς ρόλους, συχνά περιορίζεται στο 
να κάνει την εργατική τους δύναμη διαθέσιμη στο καθεστώς. Έτσι, οι 
φεμινίστριες αναρωτιούνται ποιανού συμφέρον προωθείται με αυτή την 
εκδοχή της απελευθέρωσης. Οι γυναίκες αποκτούν την ίδια ελευθερία με τους 
άνδρες να δουλέψουν έξω από το σπίτι, ενώ οι άνδρες παραμένουν ελεύθεροι 
να μην δουλεύουν μέσα σ' αυτό. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στον 
καπιταλισμό. Όταν η εργατική δύναμη ή η μαχητικότητα των γυναικών 
εξυπηρετούν τις ανάγκες της συγκυρίας, γίνονται ξαφνικά ίσες με τους άνδρες 
- για να ξαναπάψουν να είναι ίσες μόλις περάσει η επείγουσα ανάγκη (13). Οι 
φεμινίστριες δεν ισχυρίζονται ότι είναι το ίδιο για τις γυναίκες να βρίσκονται 
στην κατώτερη θέση σε ένα φεουδαρχικό, σε ένα καπιταλιστικό ή σε ένα 
σοσιαλιστικό καθεστώς. Αυτό που επισημαίνεται είναι ότι, παρά τις 
πραγματικές αλλαγές, η κατώτερη θέση είναι πάντα κατώτερη. 

Όταν τέτοιες αντιλήψεις και πρακτικές φτάνουν να υποστούν κριτική, 
όπως στην Κούβα ή στην Κίνα, οι αλλαγές εμφανίζονται σταδιακές και 
επισφαλείς, ακόμα κι όταν η προσπάθεια μοιάζει σημαντική. Αν η κατάληψη 
της εξουσίας στο κράτος και στην παραγωγή ανατρέπει τις σχέσεις εργασίας, 
δεν ανατρέπει ταυτόχρονα ή με τον ίδιο τρόπο τις σχέσεις ανάμεσα στα φύλα, 
όπως θα προέβλεπε (και σε μερικές περιπτώσεις θα έκανε) μια ταξική ανάλυση 
του φύλου (14).  Ούτε η τεχνολογία, ούτε ο σοσιαλισμός, που υποτίθεται ότι 
θα άλλαζαν το ρόλο των γυναικών στον τόπο παραγωγής, εξίσωσαν ποτέ τις 
γυναίκες με τους άνδρες. Από τη φεμινιστική σκοπιά αυτό δεν έχει συμβεί 
ποτέ. Φαίνεται πως, τουλάχιστον, χρειάζεται μια ξεχωριστή προσπάθεια - μια 
προσπάθεια που μπορεί να διαμορφωθεί από ένα επαναστατικό καθεστώς και 
εργασιακές σχέσεις - αλλά παραμένει ξεχωριστή. Στο φως τέτοιων εμπειριών, 
οι αγώνες των γυναικών, σε καπιταλιστικές ή σοσιαλιστικές χώρες, έχουν, για 
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τις φεμινίστριες, πιο πολλά κοινά στοιχεία μεταξύ τους παρά με τους αγώνες 
των αριστερών οπουδήποτε. 

Οι προσπάθειες να δημιουργηθεί μια σύνθεση ανάμεσα στο μαρξισμό και 
στο φεμινισμό, που εμφανίζονται με τον όρο σοσιαλιστικός φεμινισμός, δεν 
έχουν αναγνωρίσει το βάθος του ανταγωνισμού ή την ξεχωριστή αρτιότητα 
κάθε θεωρίας. Αυτές οι αντιπαραθέσεις παραμένουν χωρίς να 
αντιμετωπίζονται, όπως ξεκίνησαν: είτε φεμινιστικές είτε μαρξιστικές, 
συνήθως το δεύτερο. Η σοσιαλιστική-φεμινιστική πρακτική συνήθως διαιρείται 
με το ίδιο κριτήριο, μια και αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από διπλή 
οργανωτική ένταξη και αμοιβαία υποστήριξη σε ειδικά ζητήματα (15). Οι 
γυναίκες με φεμινιστικές συμπάθειες πιέζουν να δίνεται προσοχή σε γυναικεία 
θέματα από αριστερές ή εργατικές ομάδες. Οι μαρξίστριες υποστηρίζουν το 
ζήτημα των κοινωνικών τάξεων μέσα σε φεμινιστικές ομάδες. Όσες ομάδες 
δηλώνουν σοσιαλιστικές-φεμινιστικές συνευρίσκονται και διαχωρίζονται, 
συνήθως στην παύλα (16). 

Οι περισσότερες απόπειρες σύνθεσης προσπαθούν να ενσωματώσουν ή 
να ερμηνεύσουν τη γοητεία του φεμινισμού, ενσωματώνοντας ζητήματα που 
ο φεμινισμός θεωρεί κεντρικά - οικογένεια, οικιακή εργασία, σεξουαλικότητα, 
αναπαραγωγή, κοινωνικοποίηση, προσωπική ζωή - σε μια πρακτικά 
αμετάβλητη μαρξιστική ανάλυση (17). Ανάλογα με την ιδιαίτερη απόκλιση των 
μαρξιστών, οι γυναίκες γίνονται κάστα, στρώμα, πολιτισμική ομάδα, τμήμα 
της κοινωνίας των πολιτών, μια δευτερεύουσα αντίφαση ή μια μη 
ανταγωνιστική αντίφαση. Η απελευθέρωση των γυναικών γίνεται 
προϋπόθεση, μέτρο της γενικότερης χειραφέτησης της κοινωνίας, τμήμα του 
εποικοδομήματος, ή μια σημαντική πλευρά της ταξικής πάλης. Συνήθως οι 
γυναίκες εντάσσονται σε κάποια άλλη κατηγορία, όπως "εργάτριες", που στη 
συνέχεια αντιμετωπίζεται ως ταυτόσημη με όλες τις γυναίκες (18). Ή, πράγμα 
που έχει γίνει σχεδόν αντανακλαστικό, οι γυναίκες γίνονται "η οικογένεια", 
σαν αυτή και μόνο η μορφή περιορισμού των γυναικών (άλλοτε διαιρεμένη σε 
κοινωνικές τάξεις και άλλοτε σε φυλές) να μπορούσε να θεωρηθεί ότι 
συμπυκνώνει τον προσδιορισμό των γυναικών (19). Ή χρησιμοποιείται η 
μαρξιστική έννοια της αναπαραγωγής, δηλαδή η αναπαραγωγή των 
κοινωνικών σχέσεων, και ταυτίζεται λεκτικά με την ανάλυση της βιολογικής 
αναπαραγωγής, σαν να μπορούσε η σωματική διαφορά των γυναικών από 
τους άνδρες να εξηγήσει την υποταγή τους σ' αυτούς και σαν αυτή η 
κοινωνική αναλογία του βιολογικού να κάνει τον καθορισμό των γυναικών 
υλικό, άρα βασισμένο τελικά σε έναν καταμερισμό εργασίας, άρα πραγματικό, 
άρα (δυνητικά) άνισο (20). Η σεξουαλικότητα, αν παρατηρείται καθόλου, είναι 
σαν την "καθημερινή ζωή" (21). Αναλύεται με φυλετικά ουδέτερους όρους, 
σαν η κοινωνική της σημασία να μπορεί να θεωρηθεί ίδια, ή αμοιβαία ίση, ή 
συμπληρωματική, για τις γυναίκες και για τους άνδρες (22). Αν και 
προϋποτίθεται μια ενιαία θεωρία κοινωνικής ανισότητας σ' αυτές τις 
στρατηγικές υποταγής, η προμελετημένη προώθηση και η απορρόφηση των 
ενδιαφερόντων των γυναικών στα αριστερά αιτήματα οδηγεί, στην καλύτερη 
περίπτωση, σε έναν άνισο συνδυασμό. Συχνά με συμπάθεια, "το γυναικείο 
ζήτημα" πάντα ενσωματώνεται σε κάποιο άλλο, αντί να αντιμετωπίζεται ως το 
ζήτημα που χρειάζεται ανάλυση με τους δικούς του όρους. 
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Ο σοσιαλιστικός φεμινισμός αντιμετωπίζει τη σύνθεση σαν να μην 
αντιτίθεται στο γάμο τίποτε θεμελιώδες για τη μια ή την άλλη θεωρία - σαν η 
ένωσή τους να έχει ήδη συντελεστεί και χρειάζεται μόνο να γιορταστεί. Η 
αδυναμία να θεωρήσει και τις δύο θεωρίες με ίσους όρους, προκύπτει από την 
αδυναμία να αντιμετωπίσει καθεμιά στο πεδίο της: στο επίπεδο της μεθόδου. 
Η μέθοδος διαμορφώνει την οπτική για την κοινωνική πραγματικότητα κάθε 
θεωρίας. Εντοπίζει το κεντρικό της πρόβλημα, την ομάδα και τη διαδικασία, 
και δημιουργεί τελικά την ξεχωριστή της αντίληψη για την πολιτική ως τέτοια. 
Η εργασία και η σεξουαλικότητα ως έννοιες, λοιπόν, αντλούν τη σημασία και 
την πρωταρχικότητά τους από τον τρόπο με τον οποίο κάθε θεωρία πλησιάζει, 
συλλαμβάνεται, ερμηνεύει και κατοικεί τον κόσμο της. Σαφώς υπάρχει σχέση 
ανάμεσα στο πώς και στο τι βλέπει μια θεωρία: υπάρχει μαρξιστική μέθοδος 
χωρίς κοινωνικές τάξεις; Φεμινιστική μέθοδος χωρίς φύλα; Η μέθοδος με αυτή 
την έννοια οργανώνει τη σύλληψη της αλήθειας. Καθορίζει τι μετράει ως 
ένδειξη και ορίζει τι μπορεί να θεωρηθεί ως απόδειξη. Αντί να εμπλέκεται στη 
συζήτηση για το ποιο ήρθε (ή έρχεται) πρώτο, το φύλο ή η τάξη, το έργο της 
θεωρίας είναι να ερευνήσει τις συγκρούσεις και τις συνδέσεις ανάμεσα σε 
μεθόδους που θεώρησαν κατ' αρχήν σημαντικό να αναλύσουν τις κοινωνικές 
συνθήκες μ΄ αυτές τις κατηγορίες (23). 

Ο φεμινισμός δεν έχει αντιμετωπιστεί σαν να έχει μέθοδο, ή ακόμη 
κεντρική υπόθεση στην οποία να αντιπαρατεθεί κανείς. Έχει αντιμετωπιστεί 
όχι ως συστηματική ανάλυση, αλλά ως χαλαρή συλλογή παραγόντων, 
παραπόνων και ζητημάτων που, όλα μαζί, περιγράφουν, παρά ερμηνεύουν, 
την κακοδαιμονία του γυναικείου φύλου. Η πρόκληση είναι να δειχθεί πως ο 
φεμινισμός συστηματικά κατατείνει σε μια κεντρική ερμηνεία της κατά φύλα 
ανισότητας, μέσα από μια προσέγγιση που είναι ιδιαίτερη για το αντικείμενό 
του, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο της κοινωνικής ζωής, 
συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικών τάξεων. 

Κάτω από τη ρουμπρίκα του φεμινισμού, η κατάσταση των γυναικών 
έχει ερμηνευθεί ως συνέπεια της βιολογίας (24), ή της αναπαραγωγής και της 
μητρότητας, ως κοινωνική οργάνωση της βιολογίας (25), ως αποτέλεσμα του 
οικογενειακού δικαίου (26), ή ως προέκταση της πατριαρχικής οικογένειας που 
γίνεται κοινωνία ως "πατριαρχία" (27), ή ως αποτέλεσμα τεχνητών φυλετικών 
ρόλων και των σχετικών συμπεριφορών (28). Αντλώντας από αυτές τις 
προσπάθειες, αλλά θεωρώντας τη φύση, το νόμο, την οικογένεια και τους 
ρόλους ως συνέπειες και όχι ως αιτίες, πιστεύω ότι ο φεμινισμός θεμελιακά 
ορίζει τη σεξουαλικότητα ως την πρωταρχική κοινωνική σφαίρα ανδρικής 
εξουσίας. Η κεντρική θέση της σεξουαλικότητας δεν προκύπτει από φροϊδικές 
συλλήψεις (29), αλλά από τη φεμινιστική πρακτική σε διάφορα ζητήματα, που 
περιλαμβάνουν την έκτρωση, τον έλεγχο των γεννήσεων, την κατάχρηση της 
στείρωσης, την κακοποίηση μέσα στην οικογένεια, το βιασμό, την αιμομιξία, 
τη λεσβιακή σχέση, τη σεξουαλική παρενόχληση, την πορνεία, τη σεξουαλική 
δουλεία των γυναικών, την πορνογραφία. Σε όλους αυτούς τους τομείς, οι 
φεμινιστικές προσπάθειες αντιμετωπίζουν και αλλάζουν τη ζωή των γυναικών 
με συγκεκριμένο τρόπο και μέσα από την εμπειρία. Όλες μαζί, παράγουν μια 
φεμινιστική πολιτική θεωρία που έχει στο επίκεντρό της τη σεξουαλικότητα: 
τον κοινωνικό καθορισμό της, την καθημερινή της συγκρότηση, την έκφρασή 
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της από τη γέννηση ως το θάνατο, και τελικά τον έλεγχό της από τους 
άνδρες. 

Η φεμινιστική διερεύνηση αυτών των θεμάτων ξεκίνησε με μια πλατιά 
αποκάλυψη των αντιλήψεων που νομιμοποιούν και αποκρύπτουν την 
κοινωνική θέση των γυναικών, το ιδεατό περίβλημα το οποίο περιέχει το 
γυναικείο σώμα: τις αντιλήψεις πως οι γυναίκες επιθυμούν και προκαλούν το 
βιασμό, πως οι εμπειρίες των κοριτσιών από την αιμομιξία είναι φαντασιώσεις, 
πως οι εργαζόμενες γυναίκες προχωρούν στην καριέρα τους μέσα από 
ραδιουργίες και σεξουαλικές διαπραγματεύσεις, πως οι πόρνες είναι γεμάτες 
πόθο, πως η κακοποίηση της συζύγου εκφράζει την ένταση της αγάπης. Πίσω 
από κάθε τέτοια αντίληψη αποκαλύφθηκε ο γυμνός καταναγκασμός και η 
μεγάλη σύνδεση με τον κοινωνικό προσδιορισμό της γυναίκας ως φύλου. Η 
έρευνα για τους ρόλους των φύλων, ακολουθώντας τη θεώρηση της Σιμόν 
ντε Μποβουάρ ότι "δεν γεννιέσαι γυναίκα, γίνεσαι γυναίκα" (30), αποκάλυψε 
μια πολύπλοκη διαδικασία: πώς και τι μαθαίνουμε για να γίνουμε αυτό που 
είμαστε. Το κοινωνικό φύλο, σε όλους τους πολιτισμούς, είναι μια ιδιότητα 
που μαθαίνεται, ένα επίκτητο χαρακτηριστικό, μια εκχωρημένη κοινωνική 
θέση, με ιδιότητες που ποικίλουν, ανεξάρτητα από τη βιολογία, και με μια 
ιδεολογία που τις αποδίδει στη φύση (31). Η ανακάλυψη ότι το θηλυκό 
αρχέτυπο είναι το στερεότυπο της θηλυκότητας, έδειξε πως "η γυναίκα" είναι 
κοινωνική κατασκευή. Η σύγχρονη εκδοχή της στη βιομηχανική κοινωνία είναι 
εύπειστη, μαλακή, παθητική, προστατευτική, ευάλωτη, αδύναμη, 
ναρκισσιστική, παιδιάστικη, αναποτελεσματική, μαζοχιστική και οικόσιτη, 
φτιαγμένη για τη φροντίδα των παιδιών, για τη φροντίδα του σπιτιού, για τη 
φροντίδα του συζύγου. Η κοινωνικοποίηση σ' αυτές τις αξίες διαπερνά την 
ανατροφή των κοριτσιών και τις εικόνες ανταγωνισμού που διαποτίζουν τις 
γυναίκες. Οι γυναίκες που αντιστέκονται ή αποτυγχάνουν, ακόμα κι εκείνες 
που ποτέ δεν ταίριαζαν σ' αυτά - π.χ. μαύρες γυναίκες των κατώτερων 
τάξεων, που δεν μπορούν να επιβιώσουν αν είναι μαλακές και αδύναμες και 
αναποτελεσματικές (32) ή γυναίκες που διεκδικούν τον αυτοσεβασμό, ή 
γυναίκες με φιλοδοξίες ανδρικών διαστάσεων - θεωρούνται λιγότερο θηλυκές, 
λιγότερο γυναίκες. Οι γυναίκες που συμμορφώνονται ή τα καταφέρνουν, 
ανυψώνονται ως πρότυπα, προβάλλονται ως δείγμα επιτυχίας με ανδρικούς 
όρους, ή περιγράφονται σαν να συναινούν στη φυσική τους θέση και 
απορρίπτονται αν παραπονεθούν, μια και είχαν προηγουμένως συναινέσει. 

Αν η βιβλιογραφία για τους ρόλους των φύλων και η έρευνα για ειδικά 
θέματα μελετηθούν μαζί, κάθε στοιχείο του στερεότυπου για το θηλυκό 
κοινωνικό φύλο αποκαλύπτεται στην πραγματικότητα ως σεξουαλικό. 
Ευάλωτη, σημαίνει εμφάνιση/πραγματικότητα της εύκολης σεξουαλικής 
πρόσβασης. Παθητική, σημαίνει αποδοχή και αχρηστευμένη αντίσταση, που 
ενισχύεται από την εκπαίδευση στη φυσική αδυναμία. Μαλακή, σημαίνει 
διαπερατή από κάτι σκληρό. Η αναποτελεσματικότητα αναζητάει βοήθεια, 
όπως το ευάλωτο αναζητάει καταφύγιο, προσκαλώντας τον εναγκαλισμό ο 
οποίος γίνεται επιδρομή, ανταλλάσσοντας την αποκλειστική πρόσβαση με την 
προστασία... από αυτή την ίδια την πρόσβαση. Ο περιορισμός στο σπίτι 
προστατεύει τη συνακόλουθη απόκτηση απογόνων, απόδειξη ανδρικής 
ικανότητας, και στην ιδανική περίπτωση περιμένει στο σπίτι τυλιγμένος στο 
προστατευτικό περίβλημα (33). Η γυναίκα-παιδί παραπέμπει στην παιδοφιλία. 



 10

Η εμμονή σε αποκομμένα μέλη του σώματος (άνδρες που θέλουν μόνο στήθια 
ή μόνο πόδια) παραπέμπει στο φετιχισμό, στην αναγόρευση της κενότητας σε 
είδωλο, στη νεκροφιλία. Ο ναρκισσισμός εξασφαλίζει την ταύτιση της 
γυναίκας με την εικόνα που προβάλλει ο άνδρας γι' αυτήν: "στάσου ακίνητη, 
θα σου φτιάξουμε το πορτρέτο σου, ώστε ν' αρχίσεις αμέσως να του μοιάζεις" 
(34). Ο μαζοχισμός σημαίνει πως η ευχαρίστηση από το βιασμό γίνεται ο 
αισθησιασμός της... Έτσι, οι λεσβίες παραβιάζουν τη σεξουαλικότητα που 
ενυπάρχει στο στερεότυπο για το θηλυκό κοινωνικό φύλο και δεν θεωρούνται 
πια γυναίκες. 

Κοινωνικά, το να είσαι θηλυκού γένους σημαίνει θηλυκότητα, δηλαδή 
ελκυστικότητα, που σημαίνει σεξουαλική διαθεσιμότητα με ανδρικούς όρους 
(35). Αυτό που προσδιορίζει τη γυναίκα ως τέτοια, είναι αυτό που διεγείρει 
τους άνδρες. Τα καλά κορίτσια είναι "ελκυστικά", τα κακά κορίτσια είναι 
"προκλητικά". Η κοινωνικοποίηση του φύλου είναι η διαδικασία μέσα από την 
οποία οι γυναίκες φτάνουν να ορίζουν τους εαυτούς τους ως σεξουαλικά όντα, 
όντα που υπάρχουν για τους άνδρες. Σ' αυτήν ακριβώς τη διαδικασία οι 
γυναίκες εσωτερικεύουν (κάνουν δική τους) ως γυναικεία ταυτότητα, μια 
ανδρική εικόνα για τη σεξουαλικότητά τους (36). Δεν είναι απλά μια 
αυταπάτη. Η φεμινιστική διερεύνηση της εμπειρίας των γυναικών για τη 
σεξουαλικότητα αναθεωρεί προηγούμενες αντιλήψεις για σεξουαλικά ζητήματα 
και μεταβάλλει την ίδια την έννοια της σεξουαλικότητας - τους 
προσδιοριστικούς παράγοντες και το ρόλο της στην κοινωνία και στην 
πολιτική. Σύμφωνα με αυτή την αναθεώρηση, κάποια "γίνεται γυναίκα" - 
αποκτά και ταυτίζεται με την κοινωνική θέση του θηλυκού - όχι τόσο μέσα 
από τη σωματική ωρίμανση και ένταξη στην κατάλληλη συμπεριφορά του 
ρόλου της, όσο μέσα από την εμπειρία της σεξουαλικότητας: μια σύνθετη 
ενότητα σωματικότητας, συναισθηματικότητας, ταυτότητας και επιβεβαίωσης 
της κοινωνικής θέσης. Το βιολογικό φύλο ως κοινωνικά προσδιορισμένο φύλο 
και το βιολογικό φύλο ως σεξουαλικότητα, αλληλοπροσδιορίζονται, αλλά η 
σεξουαλικότητα καθορίζει κοινωνικά το φύλο και όχι το αντίστροφο. Αυτή η 
κεντρική αλλά όχι διατυπωμένη σύλληψη της Κέιτ Μίλετ (Kate Millet) στο 
Sexual Politics αίρει το δυισμό του όρου "φύλο": αυτό που μαθαίνουν οι 
γυναίκες για να "κάνουν σεξ", για να "γίνουν γυναίκες" - δηλαδή γυναίκες ως 
κοινωνικό φύλο - προκύπτει από την εμπειρία, και είναι προϋπόθεση, του να 
"κάνουν σεξ" - δηλαδή να είναι σεξουαλικά αντικείμενα για τον άνδρα, και να 
χρησιμοποιείται η σεξουαλικότητά τους από τους άνδρες. Πραγματικά, στο 
βαθμό που η σεξουαλικότητα προσδιορίζεται κοινωνικά, η σεξουαλικότητα 
των γυναικών είναι η χρήση της ακριβώς όπως το θηλυκό φύλο είναι το άλλο 
(φύλο). 

Πολλά ζητήματα που μοιάζουν σεξουαλικά από τούτη την άποψη δεν 
έχουν θεωρηθεί τέτοια, ούτε έχουν θεωρηθεί ότι καθορίζουν μια πολιτική. Η 
αιμομιξία, για παράδειγμα, συνήθως αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα διάκρισης 
του πραγματικού κακού, του εγκλήματος ενάντια στην οικογένεια, από κάποια 
κοριτσίστικα ξελογιάσματα ή φαντασιώσεις. Η αντισύλληψη και η έκτρωση 
έχουν οριστεί ως ζητήματα αναπαραγωγής και έχουν πολεμηθεί ως σωστές ή 
λανθασμένες κοινωνικές δεσμεύσεις της φύσης. Ή ακόμα έχουν θεωρηθεί 
ιδιωτικό ζήτημα, ελαχιστοποιώντας έτσι την παρέμβαση του κράτους σε 
προσωπικές σχέσεις. Η σεξουαλική παρενόχληση υπήρχε ως θέμα, ενώ στη 
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συνέχεια έγινε πρόβλημα διάκρισης ανάμεσα σε προσωπικές σχέσεις ή 
στοργικό φλερτ και σε κατάχρηση εξουσίας. Ο λεσβιασμός, όταν είναι 
φανερός, είναι ή δεν είναι ανωμαλία, και γίνεται ή δεν γίνεται ανεκτός. Η 
πορνογραφία έχει θεωρηθεί ζήτημα ελευθερίας του λόγου και αναπαράστασης 
του ερωτικού, σε αντίθεση με το πρόστυχο ή το βίαιο. Η πορνεία έχει 
ερμηνευθεί άλλοτε ως αμοιβαίος πόθος και αμοιβαία υποβάθμιση, κι άλλοτε 
ως ισότιμη ανταλλαγή ανάμεσα σε σεξουαλική ανάγκη και σε οικονομική 
ανάγκη. Το ζήτημα στο βιασμό είναι αν η συνουσία προκλήθηκε/ήταν  
αμοιβαία επιθυμητή, ή αν επιβλήθηκε: ήταν σεξ ή βία; Πέρα και μέσα από 
αυτά τα θέματα, η σεξουαλικότητα υποδιαιρείται σε παράλληλους κόσμους: 
παραδοσιακά, σε θρησκεία και βιολογία, ενώ στη σύγχρονη εκδοχή, σε ηθική 
και ψυχολογία. Σχεδόν ποτέ δεν θεωρείται πολιτική. 

Σε μια φεμινιστική προοπτική, η διατύπωση κάθε ζητήματος, με τους 
όρους που μόλις περιγράφηκαν, εκφράζει ιδεολογικά το συμφέρον που το ίδιο 
το πρόβλημα εκφράζει συγκεκριμένα: το συμφέρον από την ανδρική σκοπιά. 
Τα ζητήματα αυτά κωδικοποιούν κάποια σεξουαλικά γεγονότα που, για τις 
γυναίκες, συνιστούν μια συνεκτική εμπειρία, μέσα στην οποία καθένα 
εντάσσεται. Το καθοριστικό θέμα σ' αυτή τη συνολική εμπειρία είναι η 
επιδίωξη των ανδρών να ελέγχουν τη σεξουαλικότητα των γυναικών - των 
ανδρών όχι ως ατόμων ή βιολογικών όντων, αλλά ως ομάδας φύλου που 
χαρακτηρίζεται από κοινωνικά προσδιορισμένη ανδρικότητα, καθοριστικό 
στοιχείο της οποίας είναι η παραπάνω επιδίωξη. Για παράδειγμα, οι γυναίκες 
που χρειάζονται τις εκτρώσεις, βλέπουν την αντισύλληψη ως αγώνα για τον 
έλεγχο όχι μόνο των βιολογικών προϊόντων της σεξουαλικής έκφρασης, αλλά 
και των κοινωνικών ρυθμών και ηθών γύρω από τη συνουσία. Αυτά τα 
πρότυπα συχνά είναι αντίθετα με την αυτο-προστασία των γυναικών ακόμα κι 
όταν η τεχνολογία βρίσκεται στη διάθεσή τους. Σαν ένδειξη γι' αυτό, οι 
γυναίκες παρατηρούν πως η σεξουαλική παρενόχληση μοιάζει πάρα πολύ με 
τη συνηθισμένη ετεροφυλόφιλη πρόκληση κάτω από συνθήκες ανισότητας 
ανάμεσα στα φύλα. Λίγες γυναίκες είναι σε θέση να αρνηθούν ανεπιθύμητες 
σεξουαλικές πρωτοβουλίες. Το γεγονός ότι η συναίνεση, κι όχι η μη-
αμοιβαιότητα, αποτελεί τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο βιασμό και στη 
συνουσία, αποκαλύπτει ακόμα περισσότερο την ανισότητα στις συνηθισμένες 
κοινωνικές προσδοκίες. Το ίδιο κάνει και το μέγεθος της ανδρικής δύναμης 
που επιτρέπεται να ασκηθεί σε περιπτώσεις αντίστασης της γυναίκας, 
αντίστασης που τείνει να αχρηστεύεται μέσα από την κοινωνικοποίηση στην 
παθητικότητα. Αν το σεξ είναι συνήθως αποδεκτό ως κάτι που οι άνδρες 
κάνουν στις γυναίκες, το ερώτημα θα έπρεπε να είναι κατά πόσον η 
συναίνεση έχει κάποια σημασία ως έννοια. Η διείσδυση (συνήθως ενός πέους) 
είναι πολύ περισσότερο σημαντική στο νομικό ορισμό του βιασμού και στον 
ανδρικό ορισμό της συνουσίας, παρά στο σεξουαλικό καταναγκασμό ή στη 
σεξουαλική ευχαρίστηση των γυναικών. Ο βιασμός στο γάμο εκφράζει την 
έννοια της δικαιωματικής πρόσβασης των ανδρών στις γυναίκες που έχουν 
προσαρτήσει. Η αιμομιξία την επεκτείνει. Παρ' όλο που οι περισσότερες 
γυναίκες βιάζονται από γνωστούς τους άνδρες, όσο πιο κοντινή είναι η 
γνωριμία τόσο λιγότερο έχουν τη δυνατότητα να ισχυριστούν ότι επρόκειτο 
για βιασμό. Η πορνογραφία δύσκολα ξεχωρίζει από την τέχνη και τη 
διαφήμιση, καθώς γίνεται σαφές πως ό,τι είναι υποτιμητικό για τις γυναίκες 
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είναι ελκυστικό για τους καταναλωτές. Οι πόρνες πουλάνε τη μονομέρεια που 
διαφημίζει η πορνογραφία. Τα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα 
κωδικοποιούν συμπεριφορές που δεν είναι ενάντια στο σύστημα ούτε 
αποτελούν εξαίρεση. Τούτο επιβεβαιώνεται από την εμπειρία των γυναικών ως 
θυμάτων: τέτοιες συμπεριφορές είτε δεν είναι παράνομες, είτε είναι στην 
πραγματικότητα επιτρεπτές σε μεγάλη κλίμακα. Καθώς η εμπειρία των 
γυναικών συγχέει τα όρια παρέκκλισης και κανονικότητας, εξαφανίζει τη 
διάκριση ανάμεσα στην κακομεταχείριση των γυναικών και στον κοινωνικό 
ορισμό του τι είναι γυναίκα (39).  

Τέτοιες διερευνήσεις αποκαλύπτουν πως ο βιασμός, η αιμομιξία, η 
σεξουαλική παρενόχληση, η πορνογραφία, η πορνεία, δεν αποτελούν 
πρωταρχικά κατάχρηση σωματικής δύναμης, βίας, εξουσίας ή οικονομικών. 
Είναι κατάχρηση του σεξ. Δεν χρειάζονται τίποτ' άλλο και δεν στηρίζουν τον 
καταναγκασμό τους παρά μόνο σε σεξουαλικές μορφές επιβολής. Είναι ίσως 
πιο κοντά στην αλήθεια να πούμε ότι, αυτές οι μορφές επιβολής, τουλάχιστον 
σ' αυτό το πλαίσιο, έχουν γίνει σεξουαλικές. Δεν αποτελούν ερωτική έκφραση 
ενός άλλου πράγματος. Ο ίδιος ο ερωτισμός υπάρχει μέσα του. Ούτε 
αποτελούν διαστροφή της τέχνης και της ηθικής. Είναι τέχνη και ηθική από 
ανδρική σκοπιά. Είναι σεξουαλικές γιατί εκφράζουν τις σχέσεις, τις αξίες, τα 
συναισθήματα, τα πρότυπα και τις συμπεριφορές της σεξουαλικότητας σ' έναν 
πολιτισμό, όπου ο χαρακτηρισμός του βιασμού, της πορνογραφίας, της 
αιμομιξίας ή του λεσβιασμού ως παρεκτροπών, διαστροφών ή βλασφημίας 
είναι τμήμα της δυνατότητάς τους να διεγείρουν. 

Η σεξουαλικότητα λοιπόν είναι μια μορφή εξουσίας. Το κοινωνικά 
διαμορφωμένο φύλο την εμπεριέχει, κι όχι το αντίστροφο. Οι γυναίκες και οι 
άνδρες χωρίζονται μεταξύ τους κατά κοινωνικά φύλα, γίνονται τα φύλα όπως 
τα ξέρουμε, από τις κοινωνικές απαιτήσεις της ετεροφυλοφιλίας, η οποία 
καθιερώνει τη σεξουαλική υπεροχή των ανδρών και τη σεξουαλική υποταγή 
των γυναικών (40). Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε η σεξουαλικότητα είναι ο 
ακρογωνιαίος λίθος της ανισότητας ανάμεσα στα κοινωνικά φύλα. 

Η γυναίκα είναι ένα ον που ορίζει τον εαυτό του και ορίζεται ως κάποια 
της οποίας η σεξουαλικότητα υπάρχει για κάποιον άλλον, που είναι κοινωνικά 
αρσενικός. Η σεξουαλικότητα των γυναικών είναι η ικανότητα να διεγείρουν 
την επιθυμία σ' αυτόν τον κάποιον άλλο. Αν αυτό που είναι σεξουαλικό σε μια 
γυναίκα είναι ό,τι χρειάζεται η ανδρική πλευρά για να διεγερθεί, τότε οι 
απαιτήσεις των ανδρών έχουν τόσο καταπατήσει τους όρους ύπαρξης της 
γυναικείας σεξουαλικότητας, ώστε να ταυτιστεί μαζί τους; Κατανοώντας με 
αυτόν τον τρόπο τη σεξουαλικότητα των γυναικών ερχόμαστε αντιμέτωπες με 
το ερώτημα αν υπάρχει κάτι τέτοιο (δηλ. σεξουαλικότητα). Η σεξουαλικότητα 
των γυναικών είναι λοιπόν η απουσία της; Αν το να υπάρχουν για κάποιον 
άλλο είναι το παν στη σεξουαλική συγκρότηση των γυναικών, αυτό ούτε 
μπορεί να αποφευχθεί με σεπαρατισμό, δηλαδή με την πρόσκαιρη 
συγκεκριμένη απουσία ανδρών, ούτε μπορεί να εξαλειφθεί ή να τροποποιηθεί 
μέσα από μια ανεκτικότητα που, σ' αυτό το πλαίσιο, θα έμοιαζε σαν υιοθέτηση 
ανδρικών ρόλων από τις γυναίκες. Όπως είπε η Susan Sontag: "Το ερώτημα 
είναι: ποια σεξουαλικότητα θα απολαύσουν οι γυναίκες όταν 
απελευθερωθούν; Το να απαλειφθεί απλά η ντροπή από τη σεξουαλική 
εκφραστικότητα των γυναικών είναι κενή νίκη αν η σεξουαλικότητα, την 



 13

οποία θα είναι πιο ελεύθερες να απολαύσουν, παραμένει η ίδια, εκείνη που 
μετατρέπει τις γυναίκες σε αντικείμενα... Αυτή η ήδη πιο ελεύθερη 
σεξουαλικότητα αντικατοπτρίζει μια ψευδή αντίληψη για την ελευθερία: τη 
θεωρεί, συνοπτικά, ως το δικαίωμα κάθε ατόμου να εκμεταλλεύεται και να 
φέρεται απάνθρωπα σε κάποιο άλλο. Χωρίς αλλαγή στα πρότυπα ακριβώς της 
σεξουαλικότητας, η απελευθέρωση των γυναικών είναι ένας στόχος χωρίς 
νόημα. Το σεξ καθεαυτό δεν είναι απελευθερωτικό για τις γυναίκες. Ούτε το 
περισσότερο σεξ είναι" (41). Η αφαίρεση ή η αναθεώρηση των περιορισμών 
φύλου στη σεξουαλική έκφραση αλλάζει ή τουλάχιστον αμφισβητεί τα 
πρότυπά της (42); Αυτό το ερώτημα είναι τελικά θέμα κοινωνικού 
προσδιορισμού με την πιο ευρεία έννοια: θέμα μηχανισμού, διαπλοκής, 
ιδιαιτερότητας, συνολικότητας. Αν οι γυναίκες προσδιορίζονται κοινωνικά με 
τρόπο που η γυναικεία σεξουαλικότητα δεν μπορεί να γίνει βίωμα, λόγος, 
συναίσθημα ή ακόμα σωματική αίσθηση έξω από τον επιβεβλημένο ορισμό 
της, τότε αυτή δεν είναι παρά η έλλειψή της, τότε δεν υπάρχει γυναίκα 
καθεαυτή, υπάρχουν μόνο κινούμενες ενσαρκώσεις των προβαλλόμενων 
ανδρικών αναγκών. Για το φεμινισμό, το ερώτημα αν υπάρχει, κοινωνικά, 
γυναικεία σεξουαλικότητα, είναι το ίδιο με το ερώτημα αν υπάρχουν γυναίκες. 

Μεθοδολογικά, η φεμινιστική σύλληψη του προσωπικού ως πολιτικού 
είναι μια προσπάθεια απάντησης σ' αυτό το ερώτημα. Απαλείφοντας κάθε 
ενστικτώδη, φυσική, κληρονομική και θεϊκή εξουσία, αυτή η σύλληψη 
τοποθετεί τη σεξουαλικότητα των γυναικών σε ένα πεδίο σχέσεων, όπου 
ακυρώνεται η δύναμη και ερμηνεύεται η δυσαρέσκειά τους μέσα στον ίδιο 
κόσμο στον οποίο εναντιώνονται. Το προσωπικό είναι πολιτικό, δεν είναι 
παρομοίωση, ούτε μεταφορά, ούτε αναλογία. Δεν σημαίνει πως ό,τι συμβαίνει 
στην προσωπική ζωή μοιάζει ή συγκρίνεται με ό,τι συμβαίνει στη δημόσια 
σφαίρα. Δεν αποτελεί εφαρμογή κατηγοριών από την κοινωνική ζωή στον 
ιδιωτικό κόσμο, όπως όταν ο Ένγκελς (και στη συνέχεια ο Μπέμπελ), 
ισχυρίζεται ότι, στην οικογένεια, ο σύζυγος είναι ο αστός και η σύζυγος 
εκπροσωπεί το προλεταριάτο (43). Ούτε είναι εξίσωση δύο σφαιρών που 
παραμένουν αναλυτικά διακεκριμένες, όπως όταν ο Ράιχ ερμηνεύει με 
σεξουαλικούς όρους τη συμπεριφορά του κράτους (44), ή μια μονόπλευρη 
ενσωμάτωση της μιας σφαίρας μέσα στην άλλη, όπως όταν ο Lasswell 
ερμηνεύει την πολιτική συμπεριφορά ως μετάθεση προσωπικών προβλημάτων 
σε δημόσια αντικείμενα (45). Σημαίνει ότι η ιδιαίτερη εμπειρία των γυναικών 
ως γυναικών συμβαίνει μέσα σ' εκείνη τη σφαίρα που έχει βιωθεί κοινωνικά ως 
προσωπική-ιδιωτική, συναισθηματική, εσωτερικευμένη, ιδιαίτερη, 
εξατομικευμένη, οικεία. Έτσι, γνωρίζω την πολιτική της κατάστασης των 
γυναικών, σημαίνει γνωρίζω την προσωπική ζωή των γυναικών. 

Η ουσιαστική αρχή που κατευθύνει την αυθεντική πολιτική της 
προσωπικής ζωής των γυναικών, είναι η αδυναμία απέναντι στους άνδρες που 
διεισδύει παντού, εκφράζεται και ανασυντίθεται καθημερινά ως 
σεξουαλικότητα. Η διατύπωση "το προσωπικό είναι πολιτικό" σημαίνει ότι το 
κοινωνικό φύλο, ως καταμερισμός εξουσίας, μπορεί να αποκαλυφθεί και να 
επιβεβαιωθεί μέσα από την οικεία εμπειρία σεξουαλικής αντικειμενοποίησης 
των γυναικών. Η εμπειρία αυτή προσδιορίζει και είναι συνώνυμη με τη ζωή 
των γυναικών ως (κοινωνικά προσδιορισμένο) θηλυκό φύλο. Έτσι, για το 
φεμινισμό, το προσωπικό είναι επιστημολογικά το πολιτικό, και η 
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επιστημολογία του είναι η πολιτική του (46). Ο φεμινισμός, σ' αυτό το 
επίπεδο, είναι η θεωρία της γυναικείας οπτικής. Είναι η θεωρία της "μέσης 
γυναίκας" της Judy Grahn (47), η οποία μιλάει την "κοινή γλώσσα" της 
Adrienne Rich (48). Η διαδικασία συνειδητοποίησης είναι η πεμπτουσία της. Ο 
φεμινισμός δεν υιοθετεί μια υπάρχουσα μέθοδο - π.χ. επιστημονική μέθοδο - 
την οποία εφαρμόζει στη συνέχεια σε μια διαφορετική σφαίρα της κοινωνίας, 
για να αποκαλύψει την προϋπάρχουσα πολιτική πλευρά της. Η διαδικασία 
συνειδητοποίησης όχι μόνο αντιλαμβάνεται διαφορετικά πράγματα ως 
πολιτική, αλλά αναγκαστικά τα αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο. Η 
εμπειρία των γυναικών από την πολιτική, από τη ζωή, ως σεξουαλικά 
αντικείμενα, δημιουργεί τη δική της μέθοδο ιδιοποίησης αυτής της 
πραγματικότητας: τη φεμινιστική μέθοδο (49). Ως ιδιαίτερο είδος κοινωνικής 
ανάλυσης, μέσα και παρ' όλα αυτά έξω από το ανδρικό παράδειγμα, όπως 
ακριβώς και η ζωή των γυναικών, έχει μια ιδιαίτερη θεωρία για τη σχέση 
μεθόδου και αλήθειας, ατόμου και κοινωνικού περιβάλλοντος, παρουσίας και 
θέσης του φυσικού και του πνευματικού στην κουλτούρα και στην κοινωνία, 
κοινωνικής ύπαρξης και αιτιολόγησης καθεαυτής. 

Έχοντας αντικειμενοποιηθεί ως σεξουαλικά όντα και ταυτόχρονα 
στιγματιστεί ως κατευθυνόμενες από υποκειμενικά πάθη, οι γυναίκες 
απορρίπτουν τη διάκριση ανάμεσα στο υποκείμενο και στο αντικείμενο της 
γνώσης - τη διάκριση ανάμεσα σε υποκειμενική και αντικειμενική τοποθέτηση 
- ως μέσο για την κατανόηση της κοινωνικής ζωής. Το συμφέρον των 
γυναικών βρίσκεται στην ανατροπή αυτής της ίδιας της διάκρισης. Έχουν 
πικρή εμπειρία από την αντικειμενικότητα, μια και υπήρξαν θύματά της, ενώ 
ταυτόχρονα αποκλείστηκαν από τον κόσμο της, μέσα από τον υποβιβασμό 
τους σε μια κατάσταση υποκειμενικής εσωστρέφειας. Προχωρώντας 
πολυσήμαντα και αναλυτικά μαζί, η διαδικασία συνειδητοποίησης είναι 
ταυτόχρονα έκφραση κοινής λογικής και κριτική διατύπωση εννοιών. 
Θεωρώντας τα διαμορφωμένα συναισθήματα και τις κοινές λεπτομέρειες 
(κοινές τόσο με την έννοια του συνηθισμένου, όσο και με την έννοια του 
ίδιου σε όλες) ως το αντικείμενο της πολιτικής ανάλυσης, διερευνά το πεδίο 
που είναι πιο κατεστραμμένο, πιο "μολυσμένο", και γι' αυτό πιο ιδιαίτερα 
γυναικείο, πιο βαθιά γνωστό, πιο πρόσφορο για ανάκτηση. Η διαδικασία 
μπορεί να περιγραφεί ως μια συλλογική "συμπαθητική εσωτερική εμπειρία της 
σταδιακής συγκρότησης (του) συστήματος, σύμφωνα με την εσωτερική του 
αναγκαιότητα" (50), ως μια στρατηγική αποδιοργάνωσής του. 

Μέσα από τη διαδικασία συνειδητοποίησης, οι γυναίκες συλλαμβάνουν 
τη συλλογική πραγματικότητα της κατάστασής τους, μέσα από την οπτική 
αυτής της εμπειρίας, και όχι έξω από αυτήν. Ο ισχυρισμός ότι πολιτική του 
φύλου υπάρχει και είναι κοινωνικά σημαντική, στηρίζεται στη διεκδίκηση του 
φεμινισμού για  μια γυναικεία οπτική και όχι από αυτήν. Η διεκδίκηση της 
γυναικείας οπτικής είναι η διεκδίκηση της αλήθειας. Στην αποτίμηση του 
εαυτού της, η γυναικεία οπτική εμπεριέχει ένα δυισμό ανάλογο με αυτόν του 
μαρξιστικού προλεταριάτου: αν καθοριστεί από την πραγματικότητα η θεωρία 
εκρήγνυται, γι' αυτό διεκδικεί ιδιαίτερη πρόσβαση σ' αυτή την πραγματικότητα 
(51). Ο φεμινισμός δεν θεωρεί την άποψή του υποκειμενική, μερική ή 
απροσδιόριστη. Τη θεωρεί κριτική του ισχυρισμού προηγούμενων αναλύσεων 
ότι είναι γενικές, απαλλαγμένες από συμφέροντα, και καθολικές. Αυτές δεν 
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υπήρξαν σωστές κατά το μισό, αλλά αναφέρονταν στο λάθος σύνολο. Ο 
φεμινισμός όχι μόνο αμφισβητεί την αρσενική μερικότητα αλλά και την ίδια 
την απαίτηση καθολικότητας. Η έλλειψη οπτικής αποκαλύπτεται ως 
στρατηγική ανδρικής κυριαρχίας (52).  

"Η αναπαράσταση του κόσμου", γράφει η Σιμόν ντε Μποβουάρ "όπως κι 
ο ίδιος ο κόσμος, είναι έργο των ανδρών. τον περιγράφουν από τη δική τους 
οπτική, την οποία συγχέουν με την απόλυτη αλήθεια" (53). Ο παραλληλισμός 
αναπαράστασης και κατασκευής πρέπει να κρατηθεί: οι άνδρες δημιουργούν 
τον κόσμο από τη δική τους οπτική, κι αυτή στη συνέχεια γίνεται η αλήθεια 
που πρέπει να περιγραφεί. Αυτό είναι ένα κλειστό σύστημα, κι όχι προσωπική 
σύγχυση κάποιων. Η εξουσία να κατασκευάζει κανείς τον κόσμο από τη δική 
του οπτική, είναι η εξουσία στην ανδρική μορφή της (54). Η ανδρική 
επιστημονική στάση, η οποία αντιστοιχεί στον κόσμο που δημιουργεί, είναι η 
αντικειμενικότητα: η στάση του φαινομενικά μη-ενεχόμενου, η θεώρηση από 
απόσταση και χωρίς ιδιαίτερη οπτική, προφανώς διαφανής ως προς την 
πραγματικότητά της. Μια τέτοια επιστημονική στάση δεν κατανοεί ότι έχει 
δική της οπτική, δεν αναγνωρίζει ότι αυτό που βλέπει είναι υποκείμενο, όπως 
η ίδια, ούτε ότι ο τρόπος που κατανοεί τον κόσμο της είναι ένα είδος 
καθυπόταξής του, την οποία και προϋποθέτει. Αυτό που μπορούμε να το 
γνωρίσουμε αντικειμενικά είναι αντικείμενο. Η γυναίκα μέσα από τα ανδρικά 
μάτια είναι σεξουαλικό αντικείμενο, αυτό μέσα από το οποίο ο άνδρας 
γνωρίζει τον εαυτό του, ταυτόχρονα ως άνδρας και ως υποκείμενο (55). Αυτό 
που μπορούμε να μάθουμε αντικειμενικά, αντιστοιχεί στον κόσμο και μπορεί 
να αποδειχθεί με αναφορά σ' αυτόν (όπως κάνει η επιστήμη), γιατί ο κόσμος 
ελέγχεται κι αυτός από την ίδια οπτική (56). Συνδυάζοντας, όπως κάθε μορφή 
εξουσίας, τη νομιμοποίηση με τη δύναμη, η ανδρική εξουσία εκτείνεται πέρα 
από την αναπαράσταση της πραγματικότητας, στην ίδια την κατασκευή της: 
κατασκευάζει τις γυναίκες κι έτσι επιβεβαιώνει (κάνει αληθινό) το ποιες "είναι" 
οι γυναίκες σύμφωνα με την άποψή της. Ταυτόχρονα διασφαλίζει τον τρόπο 
ύπαρξής της και την αντίληψή της για την αλήθεια. Ο ερωτισμός που 
αντιστοιχεί σ' αυτό είναι "η χρήση των πραγμάτων για να αποκτηθεί εμπειρία 
του εγώ" (17). Όπως το τοποθέτησε ένα μοντέλο υποχρεωμένο στην 
πορνογραφία, "το κάνεις, το κάνεις, και το κάνεις. Και μετά γίνεται αυτό" (58). 
Το φετίχ μιλάει φεμινιστικά. 

Η αντικειμενοποίηση κάνει τη σεξουαλικότητα υλική πραγματικότητα της 
ζωής των γυναικών, και όχι απλά ζήτημα ψυχολογίας, αντιλήψεων ή 
ιδεολογίας (59). Εξαφανίζει τη διάκριση πνεύματος/ύλης στην οποία 
στηρίζεται αυτή η διαίρεση. Όπως η αξία του εμπορεύματος, έτσι και η 
δυνατότητα των γυναικών να είναι σεξουαλικά επιθυμητές, φετιχοποιείται: 
παρουσιάζεται ως ιδιότητα του ίδιου του αντικειμένου, αυθόρμητη και 
εγγενής, ανεξάρτητη από την κοινωνική σχέση που την κατασκευάζει, 
ανεξέλεγκτη από την εξουσία που την προϋποθέτει. Είναι βοηθητικό αν το 
αντικείμενο συνεργάζεται: απ' όπου και ο κολπικός οργασμός (60). Απ' όπου 
και οι ψεύτικοι οργασμοί γενικά (61). Η σεξουαλική οντότητα των γυναικών, 
όπως η τόλμη των ανδρών, δεν είναι λιγότερο αληθινή επειδή είναι μυθική. 
Είναι ενσωματωμένη. Τα εμπορεύματα έχουν αξία, αλλά μόνο γιατί η αξία 
είναι κοινωνική ιδιότητα. Η ιδιότητα αυτή προκύπτει από το σύνολο των ίδιων 
των κοινωνικών σχέσεων, οι οποίες, χωρίς να έχουν συνείδηση του 
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προσδιορισμού τους, φετιχοποιούν την αξία. Τα σώματα των γυναικών δεν 
είναι στην πραγματικότητα λιγότερο επιθυμητά - ή, πιθανόν, δεν επιθυμούν 
λιγότερο. Ο Σαρτρ δίνει ένα παράδειγμα του προβλήματος σε επιστημολογικό 
επίπεδο: "Αλλά αν επιθυμώ ένα σπίτι ή ένα ποτήρι νερό, ή το σώμα μιας 
γυναίκας, πώς μπορεί αυτό το σώμα, αυτό το ποτήρι, αυτό το κομμάτι 
ιδιοκτησίας, να κατοικήσει μέσα στην επιθυμία μου και πώς μπορεί η επιθυμία 
μου να είναι κάτι άλλο από τη συνείδηση ότι αυτά τα αντικείμενα είναι 
επιθυμητά;" (62) Πραγματικά. Η αντικειμενικότητα είναι η μεθοδολογική 
στάση της οποίας η αντικειμενοποίηση είναι η κοινωνική διαδικασία. Η 
σεξουαλική αντικειμενοποίηση είναι η πρωταρχική διαδικασία καθυπόταξης 
των γυναικών. Ενώνει την πράξη με τη λέξη, την κατασκευή με την έκφραση, 
την αντίληψη με την επιβολή, το μύθο με την πραγματικότητα. Ο άνδρας 
γαμεί τη γυναίκα: υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο. 

Η διάκριση ανάμεσα στην αντικειμενοποίηση και στην αλλοτρίωση 
αμφισβητείται σε τούτη την ανάλυση. Η αντικειμενοποίηση στο μαρξιστικό 
υλισμό θεωρείται η βάση της ανθρώπινης ελευθερίας, η εργασιακή διαδικασία 
μέσα από την οποία ένα υποκείμενο ενσωματώνεται σε προϊόντα και σχέσεις 
(63). Η αλλοτρίωση είναι η κοινωνικά εξαρτημένη διαστρέβλωση αυτής της 
διαδικασίας, η μετατροπή προϊόντων και σχέσεων σε πράγματα. Αυτή τα 
εμποδίζει να είναι, και να θεωρούνται, αποτέλεσμα ανθρώπινης 
διαμεσολάβησης (64). Αλλά από τη σκοπιά του αντικειμένου, η 
αντικειμενοποίηση είναι αλλοτρίωση. Για τις γυναίκες δεν υπάρχει διάκριση 
ανάμεσα σε αντικειμενοποίηση και αλλοτρίωση γιατί οι γυναίκες δεν έχουν 
επιτελέσει αντικειμενοποιήσεις, είμαστε αντικειμενοποιήσεις. Οι γυναίκες είναι 
η φύση, η ύλη, ο δέκτης που χρειάζεται να υποταχθεί από το ενεργητικό 
υποκείμενο το οποίο ψάχνει να ενσωματωθεί στον κοινωνικό κόσμο. Η 
αντικειμενοποίηση δεν είναι απλά ψευδαίσθηση για όποια αντικειμενοποιείται: 
είναι ταυτόχρονα η πραγματικότητά της. Η αλλοτριωμένη που μπορεί να 
συλλάβει το εγώ αποκλειστικά ως άλλο, δεν διαφέρει από το αντικείμενο που 
συλλαμβάνει το εγώ μόνο ως πράγμα. Να είσαι το άλλο του άνδρα είναι να 
είσαι πράγμα του. Όμοια, το πρόβλημα πώς το αντικείμενο μπορεί να 
κατανοήσει τον εαυτό της ως τέτοιο, είναι το ίδιο με το πώς το αλλοτριωμένο 
άτομο μπορεί να κατανοήσει την αλλοτρίωσή του. Αυτό, με τη σειρά του, 
θέτει το πρόβλημα πώς ο φεμινισμός περιγράφει τη συνειδητοποίηση των 
γυναικών. Πώς μπορούμε οι γυναίκες να δούμε την κατάστασή μας ως τέτοια, 
ενώ έχουμε κατασκευαστεί, "έχουμε γίνει πράγματα στο μυαλό" (65) και 
συνένοχες στο σώμα; 

Για να περιγράψει τη συνειδητοποίηση των γυναικών (πολύ περισσότερο 
για να την προωθήσει), ο φεμινισμός πρέπει να καταλάβει ότι η ανδρική 
εξουσία παράγει τον κόσμο πριν τον διαστρεβλώσει. Αν οι γυναίκες δεν έχουν 
άλλη επιλογή παρά να γίνουν πρόσωπα που επιλέγουν ελεύθερα τους 
γυναικείους ρόλους, η αποδοχή της κατάστασής τους δεν αναιρεί το γεγονός 
ότι αυτή η κατάσταση είναι κατά βάση απαράδεκτη. Για το λόγο αυτό η 
πραγματικότητα της γυναικείας καταπίεσης δεν μπορεί τελικά ούτε να 
αποδειχθεί, ούτε να απορριφθεί εμπειρικά. Μέχρι να αντιμετωπιστεί αυτό στο 
επίπεδο της μεθόδου, η κριτική αυτού που υπάρχει μπορεί να ανακόπτεται 
προσφεύγοντας στην πραγματικότητα που πρέπει να υποστεί κριτική. Η 
δουλεία των γυναικών, η υποβάθμιση, η καταστροφή, η συνενοχή και η 
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κατωτερότητα - μαζί με τη δυνατότητα αντίστασης, κινητοποίησης ή 
εξαιρέσεων - θα λειτουργούν μάλλον ως φραγμοί στη συνειδητοποίηση, παρά 
ως μέσα πρόσβασης σ' αυτό που οι γυναίκες πρέπει να συνειδητοποιήσουν για 
να το αλλάξουν. 

Η ανδρική εξουσία είναι πραγματική. Απλά δεν είναι αυτό που 
ισχυρίζεται, δηλαδή η μοναδική πραγματικότητα. Η ανδρική εξουσία είναι ένας 
μύθος που κάνει τον εαυτό του αληθινό. Η διαδικασία συνειδητοποίησης είναι 
ακριβώς η αντιμετώπιση της ανδρικής εξουσίας στη διπλή της υπόσταση, ως 
συνολική από τη μια και ως απάτη από την άλλη. Στη διαδικασία 
συνειδητοποίησης, οι γυναίκες μαθαίνουν ότι έχουν μάθει πως οι άνδρες είναι 
τα πάντα και οι γυναίκες η άρνησή τους, αλλά ταυτόχρονα πως τα φύλα είναι 
ίσα. Το περιεχόμενο του μηνύματος αποκαλύπτεται ταυτόχρονα σωστό και 
λάθος. Στην πραγματικότητα κάθε μέρος αντικατοπτρίζει το άλλο, αντίστροφα 
αξιολογημένο. Αν το "οι άνδρες είναι το παν, και οι γυναίκες η άρνησή τους" 
θεωρηθεί ως κοινωνική κριτική και όχι ως απλή περιγραφή, γίνεται για πρώτη 
φορά σαφές ότι οι γυναίκες είναι ίσες με τους άνδρες, παντού αλυσοδεμένες. 
Οι αλυσίδες τους γίνονται ορατές, η κατωτερότητά τους - η ανισότητα - 
γίνεται προϊόν υποταγής και τρόπος επιβολής της. Αντίστοιχα, από τη στιγμή 
που γίνεται κατανοητό ότι αυτό - δηλαδή η ζωή όπως την ξέρουμε - δεν είναι 
ισότητα, ότι τα φύλα δεν είναι κοινωνικά ίσα, το να είσαι γυναίκα δεν μπορεί 
πια να οριστεί με όρους έλλειψης ανδρικότητας, δηλαδή ως άρνηση. Για 
πρώτη φορά το ερώτημα τι είναι γυναίκα αναζητεί τη βάση του μέσα σε, και 
από, έναν κόσμο που δεν τον έχουν φτιάξει οι γυναίκες, ούτε είναι "καθ' 
ομοίωσιν" τους, και βρίσκει εκείνον τον κόσμο που έχουν φτιάξει οι γυναίκες 
και ένα όραμα της συνολικότητάς του, καθώς αγκαλιάζει κριτικά την 
κομματιασμένη και αλλοτριωμένη εικόνα της γυναίκας. Ο φεμινισμός 
αποκάλυψε την ανδρικότητα ως μια μορφή εξουσίας που είναι ταυτόχρονα 
παντοδύναμη και ανύπαρκτη, ένα ψεύτικο πράγμα με πολύ αληθινές 
συνέπειες. Η Zora Neale Hurston συνέλαβε τη διπλή όψη της ανδρικότητας: 
"Η πόλη έχει ένα σωρό καλά και κακά αισθήματα για τις θέσεις και τις 
ιδιοκτησίες του Joe, αλλά κανένας δεν είχε ποτέ το θάρρος να τον 
προκαλέσει. Υποκλινόντουσαν μάλλον σ' αυτόν, γιατί ήταν όλα αυτά τα 
πράγματα. Αλλά πάλι, ήταν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί η πόλη υποκλινόταν" 
(66). Αν οι "θέσεις και οι ιδιοκτησίες" και η αρχηγία αλληλοκατασκευάζονται, 
κατ' αναλογία το ερώτημα αφορά στη μορφή και στο αναπόφευκτό τους. 
Αυτό προκαλεί το φεμινισμό να εφαρμόσει τη θεωρία της γυναικείας οπτικής 
στο πολιτικό καθεστώς (67).  

Ο φεμινισμός είναι η πρώτη θεωρία που ξεκινάει από εκείνες (δηλαδή τις 
γυναίκες) προς όφελος των οποίων μιλάει. Η μέθοδός του ανακεφαλαιώνει ως 
θεωρία την πραγματικότητα που προσπαθεί να συλλάβει. Όπως η μαρξιστική 
μέθοδος είναι ο διαλεκτικός υλισμός, έτσι η φεμινιστική μέθοδος είναι η 
διαδικασία συνειδητοποίησης: η συλλογική, κριτική ανασύσταση της σημασίας 
που έχει η κοινωνική εμπειρία των γυναικών, καθώς οι γυναίκες την βιώνουν. 
Ο μαρξισμός και ο φεμινισμός θέτουν σ' αυτό το επίπεδο μια διαφορετική 
σχέση ανάμεσα στη σκέψη και στα πράγματα, τόσο σε ό,τι αφορά στη σχέση 
της ίδιας της ανάλυσης με την κοινωνική πραγματικότητα που συλλαμβάνει, 
όσο και σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή της σκέψης στην κοινωνική 
πραγματικότητα που αναλύει. Στο βαθμό που ο υλισμός είναι επιστημονικός, 
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παραδέχεται και αναφέρεται σε μια πραγματικότητα έξω από τη σκέψη, η 
οποία θεωρεί ότι έχει ένα αντικειμενικό περιεχόμενο - που αληθινά δεν έχει 
κοινωνική αναφορά. Η διαδικασία συνειδητοποίησης, αντίθετα, ερευνά σε μια 
ουσιαστικά κοινωνική κατάσταση, σε εκείνο το μίγμα σκέψης και υλικής 
υπόστασης που είναι η γυναικεία σεξουαλικότητα με την πρωταρχική της 
έννοια. Προσεγγίζει τον κόσμο της με μια διαδικασία που συμμετέχει στον 
καθορισμό της: τη συνειδητοποίηση των γυναικών, όχι ως σύνολο ατομικών ή 
υποκειμενικών ιδεών, αλλά ως συλλογική κοινωνική ύπαρξη. Αυτή η μέθοδος 
στέκεται μέσα στους ίδιους της τους προσδιορισμούς για να τους αποκαλύψει, 
ακριβώς όπως τους κριτικάρει για να τους αξιολογήσει με τους δικούς της 
όρους - για να έχει δικούς της όρους. Ο φεμινισμός μετατρέπει την ίδια τη 
θεωρία - την αναζήτηση αληθινής ανάλυσης της κοινωνικής ζωής - σε 
αναζήτηση συνείδησης και μετατρέπει την ανάλυση της ανισότητας σε κριτική 
αποδοχή των ίδιων της των προσδιορισμών. Η διαδικασία προκαλεί μεταβολές 
αλλά και αντίληψη καθώς σκέψη και πράγματα είναι αδιαίρετα και συγκροτούν 
αμοιβαία την καταπίεση των γυναικών, ακριβώς όπως το κράτος ως επιβολή 
και το κράτος ως ιδεολογία νομιμοποίησης δεν διαχωρίζονται, και μάλιστα για 
τους ίδιους λόγους. Η αναζήτηση συνειδητοποίησης γίνεται μορφή πολιτικής 
πρακτικής. Η διαδικασία συνειδητοποίησης αποκαλύπτει πως οι σχέσεις των 
φύλων είναι συλλογικό γεγονός, καθόλου πιο προσωπικό από τις ταξικές 
σχέσεις. Αυτό υπονοεί ότι οι ταξικές σχέσεις μπορεί να είναι κι αυτές 
προσωπικές, ακριβώς επειδή ταυτόχρονα είναι συλλογικές. Η αδυναμία του 
μαρξισμού να το κατανοήσει αυτό μπορεί να συνδέσει την αποτυχία των 
εργατών στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες να οργανωθούν για το 
σοσιαλισμό με την αποτυχία των αριστερών επαναστάσεων να 
απελευθερώσουν τις γυναίκες με τη φεμινιστική έννοια. 

Ο φεμινισμός τοποθετείται σε σχέση με το μαρξισμό όπως ο μαρξισμός 
σε σχέση με την κλασική πολιτική οικονομία: ως το τελικό του συμπέρασμα 
και η τελειωτική κριτική. Σε σύγκριση με το μαρξισμό, η θέση της σκέψης και 
των πραγμάτων στη μέθοδο και στην πραγματικότητα αντιστρέφονται σε μια 
κατάληψη της εξουσίας, όπου το αντικείμενο διαπερνά το υποκείμενο και η 
πράξη τη θεωρία. Με μια διπλή κίνηση, ο φεμινισμός αντιστρέφει το μαρξισμό 
και τον ανατρέπει. 

Για να απαντήσει σ' ένα παλιό ερώτημα - πώς δημιουργείται και πώς 
διανέμεται η αξία - ο Μαρξ χρειάστηκε να δημιουργήσει μια τελείως 
διαφορετική ανάλυση του κοινωνικού κόσμου. Για να απαντήσει σε ένα εξ 
ίσου παλιό ερώτημα, ή για να αμφισβητήσει μια εξ ίσου παλιά πραγματικότητα 
- τι ερμηνεύει την ανισότητα γυναικών και ανδρών; ή, πώς η επιθυμία γίνεται 
κυριαρχία; ή, τι είναι η ανδρική εξουσία; - ο φεμινισμός επαναστατικοποιεί την 
πολιτική. 

 
Stanford Law School 

Stanford University 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Αφιερωμένο στο πνεύμα της Shelly Rosaldo, που βρίσκεται μέσα σ' όλες 

μας. 
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Το δεύτερο μέρος του άρθρου, που θα δημοσιεύεται στο επόμενο 
τεύχος του Signs* (Τομ. 8, νο 4, Καλοκαίρι 1983) με τίτλο "Feminism, 
Marxism, Method, and the State: Toward Feminist jurisprudence", εφαρμόζει 
την κριτική που αναπτύσσεται εδώ σε θεωρίες για το κράτος και τη 
νομοθεσία. Και τα δύο άρθρα είναι τμήμα μιας ευρύτερης εργασίας. Η θέση 
αυτού του άρθρου για τη σχέση μαρξισμού και φεμινισμού δεν έχει αλλάξει 
από τότε που πρωτοδουλεύτηκε το 1973, αλλά η θέση για το φεμινισμό έχει 
αλλάξει. Στο διάστημα που πέρασε από τότε, το χειρόγραφο κυκλοφόρησε 
πολύ για να σχολιαστεί. Καθώς σκέπτομαι αυτή τη διαδικασία, που ελπίζω να 
συνεχιστεί και μετά τη δημοσίευση (είναι "πρόγραμμα θεωρίας" τελικά), 
νομίζω ότι οι παρακάτω άνθρωποι, με διαφορετικούς τρόπους συνέβαλαν 
στην τωρινή μορφή του: Sonia E. Albarez, Douglas Bennett, Paul Brest, Ruth 
Colker, Robert Dahl, Karen E. Davis, Andrea Dworkin, Alicia Fernandez, Jane 
Flax, Bert Garskoff, Albert Gatew, Karen Haney, Kent Harvey, Linda 
Hoaglund, Nan Keohane, Duncan Kennedy, Bob Lamm, Martha Roper, 
Michelle Z. Rosaldo, Anne E. Simon, Sharon Silverstein, Valerie A. Tebbetts, 
Rona Wilensky, Gaye Williams, Jack Winkler και Laura X. Η εκπληκτική δουλιά 
της Martha Freeman και της Lu Carter ήταν απαραίτητη για τη δημοσίευσή 
του. 

Είχα γράψει το "μαρξισμό" με μικρό "μ" και τον "Μαύρο" με κεφαλαίο και 
μου ζητήθηκε από τις εκδότριες να εξηγήσω αυτή την επιλογή. Συνήθως 
γράφονται με κεφαλαίο οι όροι που προκύπτουν από κύρια ονόματα. Επειδή 
όμως ήθελα να τοποθετήσω το μαρξισμό και το φεμινισμό ισόβαρα, το 
διαφορετικό τύπωμα θα βάραινε ενάντια στην αναλυτική δομή. Γράφοντας και 
τα δύο με κεφαλαίο, θα έδινε γερμανική όψη στο κείμενο. Ακόμα ελπίζω πως 
ο φεμινισμός που προκύπτει από εκείνες στο όνομα των οποίων δουλεύει, δεν 
πρόκειται να πάρει το όνομά του από κάποιο πρόσωπο. Το "Μαύρο", μου 
λένε, συνήθως θεωρείται χρώμα και όχι φυλετικός ή εθνικός προσδιορισμός, 
γι' αυτό δεν γράφεται με κεφαλαίο. Δεν θεωρώ το Μαύρο απλά ως χρώμα 
δέρματος, αλλά ως κληρονομιά, εμπειρία, πολιτιστική και προσωπική 
ταυτότητα, η έννοια της οποίας γίνεται στίγμα, και/ή δόξα, και/ή 
καθημερινότητα κάτω από συγκεκριμένες κοινωνικές συνθήκες. 
Προσδιορίζεται κοινωνικά, και, τουλάχιστον στα αμερικάνικα πλαίσια, όχι 
λιγότερο σημαντικά και καθοριστικά, όπως κάθε γλωσσική, φυλετική ή 
θρησκευτική εθνικότητα, που συνήθως γράφεται με κεφαλαίο. 

 
 
1. Η επιθυμία έχει επιλεγεί ως όρος παράλληλος με την "αξία" στη 

μαρξιστική θεωρία και αναφέρεται στην ουσία εκείνη που θεωρείται 
πρωτογενής αλλά προσβάλλεται από τη θεωρία ως κοινωνική και εξαρτημένη. 
Η έννοια με την οποία τη χρησημοποιώ είναι συνώνυμη με την ανάπτυξή της 
στις σύγχρονες γαλλικές φεμινιστικές θεωρίες, π.χ. στην Helene Cixous "The 
Laugh of Medusa: Viewpoint", μτφρ. Keith Cohen και Paula Cohen, στο Signs 
Journal of Women in Culture and Society. 1, νο 4 (Καλοκαίρι 1976): 875-93 
και στις εργασίες των Gauthier, Irigaray, Leclerc, Duras και Kristeva που 
παρουσιάζονται στο βιβλίο New French Feminisms: An Anthology, επιμ. Elaine 
Marks και Isabelle de Courtivron (Amherst: University of Massachusetts Press, 
1980). Δεν χρησιμοποιώ τον όρο όπως π.χ. οι Giles Deleuze και Felix Guattari, 
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στο Anti-Oedipus, Capitalism and Schizophrenia (New York: Viking Press, 
1977). Ούτε όπως ο Guy Hocquenghem, στο Homosexual Desire (London: 
Allison & Busby, 1978).  

2. Δεν ξέρω κανένα μη-υποτιμημένο ρήμα στα Αγγλικά για τη 
δραστηριότητα της σεξουαλικής έκφρασης, που να επιτρέπει μια σύνταξη 
ανάλογη π.χ. με το "εργάζομαι", μια φράση που μπορεί να αναφέρεται σχεδόν 
σε κάθε δραστηριότητα. Αυτό το γλωσσικό γεγονός μπορεί να 
αντικατοπτρίζει, και να συμβάλλει σε, μια διαδικασία που συσκοτίζει τη 
διείσδυση της σεξουαλικότητας στην κοινωνική ζωή. Ούτε υπάρχει κανένα 
ενεργητικό  ρήμα που να σημαίνει "ενεργώ σεξουαλικά" και να εκφράζει τη 
γυναικεία δραστηριότητα. Αν η γλώσσα κατασκευάζει όσο και αντικατοπτρίζει 
τον κοινωνικό κόσμο, αυτές οι λέξεις στηρίζουν ετεροφυλόφιλες αξίες. 

3. Η αποδοχή αυτού του ορισμού τείνει να αποκλείσει από το "γυναικείο 
κίνημα" και να εξαφανίσει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους 
πολλές γυναίκες - κύρια Μαύρες και γυναίκες της εργατικής τάξης - κινήθηκαν 
ενάντια στους προσδιορισμούς τους.  

4. John Stuart Mill, "The Subjection of Women", στο Essays on  Sex 
Equality, επιμ. Alice S. Rossi (Chicago: Univetsity of Chicago Press, 1970), σ. 
184-85. 

5. Ο Μιλ προσωπικά υποστήριξε το δικαίωμα ψήφου για όλους. Αυτό 
που συνέβη όμως είναι πως οι άνδρες της εργατικής τάξης απόκτησαν 
δικαίωμα ψήφου πριν από τις γυναίκες όλων των τάξεων. 

6. Ορισμένες φεμινίστριες έχουν υπογραμμίσει τη σημασία της 
διαδικασίας συνειδητοποίησης, χωρίς να τη θεωρούν ως μέθοδο με την έννοια 
που αναπτύσσεται εδώ. Δες Pamela Allen, Free Space: A Perspective on the 
Small Group in Women's Liberation (New York: Times Change Press, 1970). 
Anurandha Bose, "Consciousness Raising", στο Mother Was Not a Person, 
επιμ. Margaret Anderson (Montreal: Content Publishing, 1972). Nancy 
McWilliams, "Contemporaty Feminism, Consciousness Raising, and Changing 
Views of the Political" στο Women in Politics, επιμ. Jane Jaquette (New York: 
John Wiley & Sons, 1974). Joan Cassell, A Group Called Women: Sisterhood 
and Symbolism in the Feminist Movement (New York: David McKay, 1977), 
και Nancy Harstock, "Fundamental Feminism: Process and Perspective", 
Quest: A Feminist Quarterly 2, νο 2, (Φθινόπωρο 1975): 68-80.  

7. Η Toni Cade (τώρα Barbara) περιγράφει έτσι μια απελπισμένη Μαύρη 
γυναίκα που έχει πάρα πολλά παιδιά και πολύ λίγα μέσα για να φροντίσει γι' 
αυτά ή για τον εαυτό της, στο άρθρο "The Pill: Genocide or Liberation", στο 
The Black Woman: An Anthology, επιμ. Toni Cade (New York: New American 
Library, 1970), σελ. 168. Χρησιμοποιώντας τη φράση της σε διαφορετικό 
πλαίσιο, δεν θέλω να παραμορφώσω τη σημασία της αλλά να τη διευρύνω. Σ' 
όλο αυτό το άρθρο, προσπαθώ να διαπιστώσω αν η κατάσταση των γυναικών 
είναι κοινή, ακόμα κι όταν το πλαίσιο ή τα μεγέθη διαφέρουν. (Έτσι, είναι 
πολύ διαφορετικό να είσαι "κανένας" ως Μαύρη γυναίκα παρά ως λευκή κυρία, 
αλλά καμιά από τις δύο δεν είναι "κάποιος" με τα ανδρικά κριτήρια). Αυτή 
είναι η προσέγγιση που επιχειρώ για τη φυλή και την εθνικότητα. Στόχος μου 
είναι να περιλάβω όλες τις γυναίκες στον όρο "γυναίκες", με κάποιον τρόπο 
που δεν θα παραβιάζει την ιδιαίτερη εμπειρία καμιάς γυναίκας. Όταν αυτό 
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αποτυγχάνει, η διατύπωση είναι απλά λάθος και πρέπει να διαφοροποιηθεί, ή 
ο στόχος (ή η θεωρία) να εγκαταλειφθεί. 

8. Rosa Luxemburg, "Womens' Suffrage and Class Struggle", στο 
Selected Political Writings, επιμ. Dick Howard (New York: Monthly Review 
Press, 1971), σελ. 219-20. Μπορεί να είναι ή να μην είναι αλήθεια ότι οι 
γυναίκες ως ομάδα ψηφίζουν πιο συντηρητικά από τους άνδρες, σε μια 
παραδοσιακή κλίμακα αριστεράς-δεξιάς. Ή μάλλον ακριβής υποψία ότι 
πραγματικά ψηφίζουν πιο συντηρητικά ερμηνεύει την αμφιταλάντευση της 
αριστεράς γύρω από την ψήφο των γυναικών, ίσως περισσότερο από κάποια 
άποψη αρχής σχετικά με το ρόλο της μεταρρύθμισης σε μια πολιτική 
επαναστατικής αλλαγής. 

9. Στο ίδιο, σελ. 220. 
10. Αυτό το ζήτημα εξετάζεται διεξοδικά στην αντιπαράθεση γύρω από 

το "μισθό της νοικοκυράς". Δες Margaret Benston, "The Political Economy of 
Women's Liberation", Monthly Review, τομ. 21, νο 4 (Σεπτέμβριος 1969), 
αναδημοσίευση από το From Feminism to Liberation, επιμ. Edith Hoshino 
Altbach (Cambridge, Mass.: Schenckman Publishing Co., 1971), σελ. 199-210. 
Peggy Morton, "Women's Work Is Never Done", στο Women Unite (Toronto: 
Canadian Women's Educational Press 1972). Hodee Edwards, "Housework 
and Exploitation: A Marxist Analysis", No More Fun and Games: A Journal of 
Female Liberation, τεύχος 4, Ιούλιος 1971), σελ. 92-100, και Mariarosa Dalla 
Costa και Selma James, The Power of Women and the Subversion of 
Community (Bristol: Falling Wall Press, 1973). Αυτή η τελευταία εργασία 
τοποθετεί την οικιακή εργασία σε ένα ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο μη-
αμειβόμενης εργασίας και πιθανής πολιτικής δύναμης, αποφεύγοντας να 
υποστηρίξει το "μισθό της νοικοκυράς" ως διεκδίκηση. Από τότε οι 
συγγραφείς του έφτασαν να τον υποστηρίξουν, μέσα από την οπτική που 
παρουσιάζεται εδώ. Δες ακόμα Sylvia Federici, Wages Against Housework 
(Bristol: Falling Wall Press, 1973). Wally Seccombe, "The Housewife and Her 
Labour under Capitalism", New Left Review 83 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 
1974): 3-24. Carol Lopate, "Women and Pay for Housework", Liberation 18, 
νο 9 (Μάιος - Ιούνιος 1974): 11-19. Nicole Cox και Sylvia Federici, Counter-
Planning from the Kitchen - Wages for Housework: A Perspective on Capital 
and the Left (Bristol: Falling Wall Press, 1975). Wendy Edmond και Suzi 
Flemming, επιμ., All Work and No Pay: Women, Housework and the Wages 
Due (Bristol: Falling Wall Press, 1975). Jeannette Silveira, The Housewife and 
Marxist Class Analysis (Seattle, Wash.: By the author, 1975) (φυλλάδιο που 
διατίθεται από την συγραφέα, P.O. Box 30541, Seattle, Wash. 98103). Jean 
Gardiner, "Women's Domesic Labor", New Left Review 89 (Ιανουάριος-
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σε περισσότερα άτομα. Ο άνθρωπος όμως εξασφαλίζει την επανάληψη της 
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κοινωνικό: "Σε αντίθεση με την οικονομική τάξη, η φυλετική τάξη ξεκίνησε 
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τόσο βασικές στη φυσιολογία των δύο φύλων όσο και η ίδια η πράξη του σεξ. 
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βιασμό, τα βρίσκει και η ίδια βιολογικά μη-διακριτά. Έτσι, απορεί κανείς μήπως 
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σύγχρονου φεμινισμού, ότι οι γυναίκες καταπιέζονται από την "πατριαρχία", 
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31. J. H. Block, "conceptions of Sex Role: Some Crosscultural and 

Longitudinal Perspectives", American Psychologist 28, νο 3 (Ιούνιος 1973), 
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36. Η αγάπη το δικαιολογεί αυτό στο συναισθηματικό επίπεδο. 
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οι γυναίκες αναγνωρίζουν μια συλλογική ταυτότητα για να αντισταθούν/να 
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Υπάρχει ταυτόχρονα καχυποψία για τα αισθήματα και αποδοχή ότι είναι υγεία. 
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διακόπτεται και κατάλαβα το λόγο. Μπορώ να αναλύσω τον εαυτό μου μόνο 
με τη βοήθεια γνώσης που έχει αποκτηθεί αντικειμενικά (σαν εξωτερικός 
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Οι Αμερικάνοι Μαύροι άνδρες, για παράδειγμα, έχουν σημαντικά λιγότερη. 
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Αλλά στο βαθμό που δεν μπορούν να κατασκευάσουν τον κόσμο από τη δική 
τους σκοπιά, θεωρούν τους εαυτούς τους στερημένους σε ανδρισμό, 
ευνουχισμένους, πραγματικά ή μεταφορικά. Τούτο υποστηρίζει, παρά 
μεταβάλλει, την ιδιαιτερότητα φύλου του επιχειρήματος, χωρίς να αναλύει τη 
σχέση ρατσισμού και σεξισμού, ή τη σχέση καθενός με την κοινωνική τάξη. 
Παρ' όλο που ιστορικά μελετιούνται περισσότερο, η φυλή και το έθνος 
κατέχουν ανάλογη θέση και αποτελούν ανάλογη με το φύλο πρόκληση για τη 
μαρξιστική θεωρία. Αν η πραγματική βάση της ιστορίας και της 
δραστηριότητας είναι η κοινωνική τάξη και η ταξική σύγκρουση, τότε τι άλλο 
παρά "ψευδή συνείδηση" μπορεί να θεωρήσει κανείς την ιστορική δύναμη του 
σεξισμού, του ρατσισμού, του εθνικισμού; Όμοια, η αποδοχή μιας υπερ-
ταξικής ενότητας με πραγματική σημασία, όπως "οι Μαύροι", είναι αναλυτικά 
παράλληλη με την αποδοχή της υπερ-ταξικής (και υπερ-φυλετικής) ενότητας 
"γυναίκες". Η θεώρηση της φυλής, της εθνικότητας και του φύλου ως ήσσονα 
και εμπεριεχόμενα προβλήματα, είναι η κύρια απάντηση της μαρξιστικής 
θεωρίας σε τέτοιες προκλήσεις. Κάθε σχέση ανάμεσα στο φύλο και στη φυλή 
αφήνεται τελείως έξω από τη μελέτη, αφού θεωρούνται παράλληλα 
(κοινωνικά) "στρώματα". Στις προσπάθειες να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, 
περιλαμβάνονται και τα παρακάτω: Adrienne Rich, "Disloyal to Civilization: 
Feminism, Racism and Gynephobia", στο On Lies, Secrets and Silence: 
Selected Essays, 1966-1978, (New York: W.W. Norton & Co., 1979). Selma 
James, Sex, Race and Class (Bristol: Falling Wall Press, 1967). R. Coles και J. 
H. Colew, Women of Crisis (New York: Dell Pyblishing Co., Delacorte Press 
1978). Socialist Women's Caucus of Louisville, "The Racist Use of Rape and 
the Rape Charge", (Louisville, Ky., Ca. 1977). Angela Davis, "The Role of 
Black Women in the Community of Slaves", Black Scholar 3, νο 4 (Δεκέμβριος 
1971), σελ. 2-16. The Combahee River Collective, "A Black Feminist 
Statement", Eisenstein επιμ. (ο.π. Νο 11). Karen Getman, "Relations of 
Gender and Sexuality during the Period of Institutional Slavery in the 
Southern Colonies" (working paper, Yale University, 1980). E.V. Spelmen, 
"Feminism, Sexism and Racism" (University of Massachusetts, 1981). Cherrie 
Monaga και Gloria Anzaldua, επιμ., This Bridge Called My Back: Writings of 
Radical Women of Color (Watertown, Mass.: Persephone Press, 1981). 

55. Αυτό υποδηλώνει κάποιον τρόπο με τον οποίο ο φεμινισμός και ο 
μαρξισμός μπορούν αμοιβαία να αντλούν στοιχεία, χωρίς για την ώρα να 
αντιμετωπίζουν τις βαθιές διαφορές μεταξύ τους. Ο μαρξισμός κατανοεί την 
κοινωνική ύπαρξη του κόσμου των αντικειμένων: πώς  τα αντικείμενα 
συγκροτούνται και ενσωματώνονται στην κοινωνική ζωή, πώς τους αποδίδεται 
σημασία, πώς δημιουργούνται σε συστηματική και δομική σχέση μεταξύ τους. 
Ο φεμινισμός κατανοεί την ύπαρξη αντικειμένων του κοινωνικού κόσμου: πώς 
οι γυναίκες κατασκευάζονται καθ' ομοίωσιν, και, ως πράγματα. Η κοινωνική 
ύπαρξη του κόσμου των αντικειμένων διαφέρει ανάλογα με τη δομή της 
παραγωγής. Ας υποθέσουμε ότι, όπου τα φύλα είναι άνισα, οι γυναίκες είναι 
αντικείμενα. Τι σημαίνει να είναι αντικείμενα, διαφέρει ανάλογα με τις σχέσεις 
παραγωγής που κάνουν τα αντικείμενα κοινωνικά. Έτσι, σε συστήματα 
πρωτόγονης ανταλλαγής, οι γυναίκες είναι αντικείμενα ανταλλαγής. Στον 
καπιταλισμό οι γυναίκες εμφανίζονται ως εμπορεύματα. Αυτό σημαίνει ότι η 
σεξουαλικότητα των γυναικών ως αντικείμενο για τους άνδρες, αποκτάει αξία 
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όπως όλα τα αντικείμενα στον καπιταλισμό, δηλαδή ως εμπόρευμα. Στον 
πραγματικό κομμουνισμό οι γυναίκες θα ήταν συλλογικά σεξουαλικά 
αντικείμενα. Αν οι γυναίκες είναι παντού και πάντα σεξουαλικά αντικείμενα, 
είναι επίσης αλήθεια ότι η ύλη, ως το στοιχείο που δέχεται την ανθρώπινη 
ενέργεια στην κοινωνική ζωή, έχει ιστορία. Αν οι γυναίκες υπήρξαν πάντα 
πράγματα, είναι επίσης αλήθεια ότι τα πράγματα δεν έχουν πάντα την ίδια 
σημασία. Βέβαια αυτό δεν ερμηνεύει την ανισότητα ανάμεσα στα φύλα. Αφού 
η ανισότητα υπάρχει, απλά επισημαίνει τον τρόπο που η δυναμική της μπορεί 
να αλληλεπιδρά στην κοινωνική οργάνωση της παραγωγής. Η σεξουαλική 
αντικειμενοποίηση μπορεί επίσης να έχει μια ξεχωριστή ιστορία, με δικές της 
περιόδους, μορφές, δομές, τεχνολογία και, πιθανά, επαναστάσεις. 

56. Με μια έννοια, αυτή η διαπίστωση ανατρέπει τελείως τη διάκριση 
επιστημολογίας/οντολογίας. Τι είναι μια καθαρά οντολογική κατηγορία, μια 
κατηγορία "ύπαρξης" απαλλαγμένη από την κοινωνική αντίληψη; Σίγουρα όχι 
η διάκριση εαυτός/άλλος. Τελικά, η φεμινιστική προσέγγιση μεταβάλλει την 
κοινωνική έρευνα σε πλαίσιο πολιτικής ερμηνείας: έρευνα για την κοινωνική 
σημασία, στον καθορισμό της οποίας συμμετέχει και η ίδια η έρευνα. Ένα 
φεμινιστικό πλαίσιο πολιτικής ερμηνείας θα ήταν λοιπόν μια θεωρία της 
απάντησης στο ερώτημα, "Τι σημαίνει", που θα κατανοούσε ότι το πρώτο 
ερώτημα που πρέπει να τεθεί όταν το φύλο νοείται ως κοινωνικός 
καταμερισμός εξουσίας είναι το ερώτημα "Τι σημαίνει για ποιές/ούς;" 
Σημαντικές γενικές αναλύσεις θεμάτων ερμηνευτικής (που όμως προχωρούν 
σα να μην υπήρξε ο φεμινισμός, ή ένας ιδιαίτερος γυναικείος προβληματισμός) 
περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Joseph Bleicher, Contemporary Hermeneutics: 
Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique (London: Routledge & 
Kegan Paul, 1980). Hans-Georg Godamer, Philosophical Hermeneutics, μτφ. 
David E. Linge  (Berkeley: University of California Press, 1976). Rosalind 
Coward και John Ellis, Language and Materialism: Developments in Semiology 
and the Theory of the Subject (London: Routledge & Kegan Paul, 1977). Η 
Mary Daly προσεγγίζει το ζήτημα της οντολογίας, όταν υποστηρίζει ότι 
οντολογική θεωρία χωρίς κατανόηση των ρόλων των φύλων δεν μπορεί να 
είναι "πραγματικά οντολογική" (Beyond God the Father: Toward a Philosophy 
of Women's Liberation (Boston: Beacon press, 1973), σελ. 124). Αλλά, τόσο 
σ' αυτή την εργασία, όσο και περισσότερο διεισδυτικά στο Gyn/Ecology: The 
Mataethics of Radical Feminism (Boston: Beacon Press, 1978), το μέγεθος της 
κατασκευής της γυναικείας πραγματικότητας από την ανδρική επιστημολογία, 
και ως εκ τούτου το μέγεθος και η φύση της ζημιάς των γυναικών, μειώνεται 
σε όφελος μιας κριτικής του ψεύδους και των διαστρεβλώσεών της (της 
ανδρικής επιστημολογίας). Ας εξετάσουμε τη διερεύνησή της για το suttee, 
μια πρακτική όπου οι χήρες στην Ινδία υποτίθεται ότι ρίχνονται μόνες τους 
στη νεκρική πυρά του συζύγου τους, από λύπη (και για να διατηρηθούν 
καθαρές). Η Daly επικεντρώνει την προσοχή της στην απομυθοποίηση του 
θεωρούμενου εθελοντικού στοιχείου σ' αυτή την πρακτική. Αποκαλύπτει ότι οι 
γυναίκες παίρνουν ναρκωτικά, σπρώχνονται, απειλούνται, και γενικά 
υποχρεώνονται σ' αυτή την πράξη από τη ζοφερή και τρομακτική προοπτική 
της χηρείας στην Ινδική κοινωνία (Daly, Gyn/Ecology, σελ. 113-33). Έτσι, 
παραβλέπει - και ως προς τις γυναίκες που συμμετέχουν και ως προς την κατά 
συνέπεια συνολική διάγνωση του σεξισμού ως ψευδαίσθησης - τα βαθύτερα 
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θύματα του suttee: τις γυναίκες που θέλουν να πεθάνουν όταν πεθαίνει ο 
σύζυγός τους, που πηγαίνουν εθελοντικά στη θυσία γιατί πιστεύουν ότι 
τελειώνει η ζωή τους όταν τελειώσει η δική του. Δες ακόμα Duncan Kennedy, 
"The Structure of Blackstone's Commentaries", Buffalo Law Review 28, νο 2 
(1979), σελ. 211-12. 

57. Dworkin (ο.π. νο 39), σελ. 124. Η σαφήνεια είναι η αισθητική, η 
επιτρεπόμενη ευαισθησία, του αντικειμενοποιημένου ερωτισμού. Σύμφωνα με 
αυτό τον κανόνα, οι γραπτές και εικονικές επικλήσεις της σεξουαλικότητας 
είναι τυραννικά ακριβείς. Διεγείρω τη σεξουαλικότητα μέσα από την τέχνη, 
σημαίνει διηγούμαι γεγονότα "αντικειμενικά", δηλαδή αναπαριστώ, με λόγια 
και με εικόνα, ποιος έκανε τι σε ποιον. Για τη "δυναμική της τέλειας 
σαφήνειας" ως διαμόρφωσης στιλ, που ψάχνεται μέσα στα "πρωταρχικά 
αντικείμενα διερεύνησης του σύγχρονου μυθιστορήματος: στη διαπλοκή, στη 
συμβολική και δομική εναλλαγή μεταξύ οικονομικών και σεξουαλικών 
σχέσεων", δες George Steiner, "Eros and Idiom: 1975", στο On Difficulty and 
Other Essays (New York: Oxford University Press, 1978), σελ. 100: "Η 
αγνότητα του λόγου (στο έργο του George Eliot) λειτουργεί όχι ως 
περιορισμός αλλά ως απελευθερωτική ιδιωτικότητα, μέσα στην οποία ο 
χαρακτήρας μπορεί να πετύχει το παράδοξο της αυτόνομης ζωής (σελ. 107). 
Αυτό συνδέει την έλλειψη τέτοιας απελευθερωτικής ιδιωτικότητας - στη ζωή, 
στο νόμο, ή στη λογοτεχνία - με την έλλειψη αυτονομίας και αυθεντικού 
ερωτικού λεξιλογίου των γυναικών. 

58. Linda Lovelace, Ordeal (Seracus, N.J.: Citadel Press, 1980). Το ίδιο 
μπορεί να είναι αλήθεια και για την κοινωνική τάξη. Δες Richard Sennett και 
Jonathan Cobb, The Hidden Injuries of Class (New York: Alfred A. Knopf, Inc., 
1972). Ο μαρξισμός διδάσκει ότι η εκμετάλλευση/υποβάθμιση κατά κάποιον 
τρόπο αναγκαστικά οδηγεί σε αντίσταση/επανάσταση. Η εμπειρία των 
γυναικών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση/υποβάθμιση διδάσκει ότι παράγει 
επίσης ευγνώμονα συνενοχή με αντάλλαγμα την επιβίωση, καθώς και αηδία σε 
βαθμό εξάλειψης του εαυτού, ο σεβασμός του οποίου κάνει πιθανή την 
αντίσταση. Το πρόβλημα εδώ δεν είναι να ερμηνεύσουμε γιατί οι γυναίκες 
συγκατανεύουν στην κατάστασή τους, αλλά γιατί κάποτε κάνουν ο,τιδήποτε 
άλλο. 

59. Η κριτική της σεξουαλικής αντικειμενοποίησης για πρώτη φορά έγινε 
σαφώς ορατή στο αμερικάνικο γυναικείο κίνημα με τη διάλυση των 
καλλιστείων για τη Miss America, το Σεπτέμβριο του 1968. Robin Morgan, 
"Women Disrupt the Miss America Pageant", Rat (Σεπτ. 1978), 
αναδημοσιευμένο στο Going too Far: The Personal Chronicle of a Feminist 
(New York: Random House, 1977), σελ. 62-67. Η πιο δυνατή περιγραφή 
σεξουαλικής αντικειμενοποίησης που γνωρίζω περιέχεται στην ακόλουθη 
περιγραφή του τρόπου που παρουσιάζονται οι γυναίκες στην τέχνη και στα 
μέσα μαζικής επικοινωνίας: "Σύμφωνα με τη χρήση και τις κοινωνικές 
συμβάσεις, οι οποίες επιτέλους αμφισβητούνται, αλλά δεν έχουν καθόλου 
ξεπεραστεί, η κοινωνική παρουσία της γυναίκας είναι διαφορετικού είδους από 
του άνδρα. Η παρουσία του άνδρα υποδηλώνει τι είναι ικανός να κάνει σε 
σένα ή για σένα. Αντίθετα, η παρουσία της γυναίκας εκφράζει τη δική της 
στάση απέναντι στον εαυτό της, και καθορίζει τι μπορεί και τι δεν μπορεί να 
της κάνουν". Να έχεις γεννηθεί γυναίκα σημαίνει να έχεις γεννηθεί σ' ένα 
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περιορισμένο και οριοθετημένο χώρο, στη φύλαξη των ανδρών. Η κοινωνική 
παρουσία των γυναικών εξελίχθηκε μέσα από την ευφυία τους να ζουν κάτω 
από τέτοια κηδεμονία και σε ένα τόσο περιορισμένο χώρο. Αυτό όμως έγινε σε 
βάρος της γυναικείας υπόστασης που χωρίστηκε στα δύο. Μια γυναίκα πρέπει 
συνεχώς να επιτηρεί τον εαυτό της. Σχεδόν πάντα την ακολουθεί η δική της 
εικόνα του εαυτού της... φτάνει να θεωρεί τον επιτηρητή και τον 
επιτηρούμενο μέσα της σαν δύο συστατικά αλλά πάντα διακεκριμένα στοιχεία 
της ταυτότητάς της ως γυναίκας. Χρειάζεται να εξετάζει όλα όσα είναι και όλα 
όσα κάνει γιατί το πώς φαίνεται στους άλλους, και τελικά πώς φαίνεται στους 
άνδρες, έχει αποφασιστική σημασία για ό,τι συνήθως θεωρείται επιτυχία στη 
ζωή της. Η δική της αίσθηση για την ύπαρξή της έχει αντικατασταθεί από την 
αίσθηση εκτίμησης της ύπαρξής της από έναν άλλο. Μπορεί κανείς να το 
απλοποιήσει αυτό λέγοντας: οι άνδρες ενεργούν, οι γυναίκες φαίνονται. Οι 
άνδρες κοιτάζουν τις γυναίκες. Οι γυναίκες παρατηρούν τους εαυτούς τους να 
τις κοιτάζουν. Αυτό καθορίζει όχι μόνο τις περισσότερες σχέσεις ανάμεσα σε 
άνδρες και γυναίκες, αλλά και τη σχέση των γυναικών με τον εαυτό τους. Ο 
επιτηρητής της γυναίκας μέσα της είναι αρσενικός, η επιτηρούμενη θηλυκή. 
Έτσι μετατρέπει τον εαυτό της σε αντικείμενο - και ειδικότερα ένα αντικείμενο 
θέασης: ένα αξιοθέατο" (New York: Viking Press, 1972), σελ. 46-47, δική μου 
έμφαση). Αυτό που λείπει εδώ είναι μια ρητή αναγνώριση ότι αυτή η 
διαδικασία ενσωματώνει όσα αποτελούν τη σεξουαλικότητα των γυναικών και 
εκφράζει μια ανισότητα κοινωνικής εξουσίας. Σ' ένα φεμινιστικό πλαίσιο, η 
αισθητική, μαζί με την ομορφιά και το είδωλο, γίνεται το πιο πολιτικό 
υποκείμενο. Δες Purple September Staff, "The Normative Status of 
Heterosexuality", στο Lesbianism and the Women's Movement, επιμ. Chariotte 
Bunch και Nancy Myron (Baltimore: Diana Press, 1975), σελ. 79-83, και 
ιδιαίτερα σελ. 80-81. 

Οι προσπάθειες του μαρξισμού να μελετήσει τη σεξουαλική 
αντικειμενοποίηση δεν έχουν συνδέσει το ζήτημα με την πολιτική της 
αισθητικής ή με την υποταγή. "Γίνεται σεξουαλικό αντικείμενο μόνο μέσα από 
μια σχέση, όταν επιτρέπει στον άνδρα να της φερθεί με έναν τρόπο που την 
απο-προσωποποιεί και την υποβιβάζει. Αντίστροφα, η γυναίκα δεν αποφεύγει 
να γίνει σεξουαλικό αντικείμενο απλά αδιαφορώντας  για την εμφάνισή της. 
Δεν υπάρχει λόγος μια γυναίκα-μέλος του κινήματος να μην προσπαθεί να 
μοιάζει κομψή και ελκυστική. Μια από τις καθολικές ανθρώπινες επιδιώξεις 
όλων των εποχών ήταν να υψωθεί η πραγματικότητα στο επίπεδο της 
τέχνης... Η ομορφιά είναι αξία καθεαυτή" (Markovic (ο.π. νο 17), σελ. 165-
66). Άλλες προσπάθειες πλησιάζουν περισσότερο, χωρίς πάντως να 
πετυχαίνουν την κριτική, π.χ. Power of Women Collective, "What is a Sex 
Object?", Socialist Woman: A Journal of the International Marxist Group I, νο 
1 (Μάρτ.-Απρίλ. 1974), σελ. 7. Diana Densmore, "On the Temptation to be a 
Beutiful Object", στο Toward a Sociology of Women, επιμ. C. Safilios - 
Rothschild (Lexington, Mass.: Xerox Publication, 1972). Rita Arditti, "Women 
as Objects: Science and Sexual Politics", Science for the People, Τομ. 6, νο 5 
(Σεπτέμβρ. 1972). Charlie Shively, "Cosmetics as an Act of Revolution", Fag 
Rag (Boston), αναδημοσιευμένο στο Pink Triangles: Radical Perspectives on 
Gay Liberation, επιμ. Pam Mitshell (Boston: Alyson Publication, 1980). Η 
απόρριψη των προτύπων ομορφιάς των λευκών είναι σημαντικό στοιχείο του 
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φεμινισμού των Μαύρων. Πρότυπα ομορφιάς που είναι αδύνατο να τα φτάσει 
οποιαδήποτε γυναίκα, μοιάζουν να έχουν μια διπλή λειτουργία. Κάνουν τις 
γυναίκες να αγοράζουν συνεχώς προϊόντα (που μεγαλώνουν το καπιταλιστικό 
κέρδος) και να συναγωνίζονται μεταξύ τους για τους άνδρες (ώστε να 
καταξιώνονται μέσα από τα ισχύοντα πρότυπα). Κάνουν δηλαδή τις γυναίκες 
να νιώθουν άσχημες και ακατάλληλες, έτσι που να χρειαζόμαστε άνδρες και 
λεφτά για να αμυνθούμε στην απόρριψη/αυτο-αποστροφή. Οι Μαύρες 
γυναίκες απέχουν περισσότερο από το να μπορούν να πετύχουν το πρότυπο 
που καμιά γυναίκα δεν μπορεί ποτέ να πετύχει, γιατί αν μπορούσε θα έχανε το 
λόγο ύπαρξής του. 

60. Anne Koedt, "The Myth of Vaginal Orgasm", στο Koedt κ.ά., επιμ. 
(ο.π. νο 46), σελ. 198-207. TiGrace Atkinson, "Vaginal Orgasm as a Mass 
Hysterical Survival Response", στο Amazon Odyssey (ο.π. νο 46), σελ. 5-8). 

61. Shere Hite, The Hite Report: A Nationwide Study of Female Sexuality 
(New York: Dell Publishing Co., 1976), "Do you ever fake orgasms?", σελ. 
257-66. 

62. Jean-Paul Sartre, Existential Psychoanalysis, μτφ. Hazel E. Barnes 
(Chicago: Henry Ewgnery Co., 1973), σελ. 20. Μια παρόμοια ανάλυση της 
"επιθυμίας" υπάρχει στην περιγραφή του άνδρα από τους Deleuze και Guattari 
ως "μηχανής πόθου", του άνδρα σε σχέση με τον κόσμο των αντικειμένων: 
"Όχι ο άνδρας ως βασιλιάς της δημιουργίας, αλλά μάλλον ως το ον που 
βρίσκεται σε άμεση σχέση με την εσωτερική ζωή κάθε είδους ή με όλα τα είδη 
όντων, που έχει ευθύνη ακόμη και για τα άστρα και τα ζώα, και που συνεχώς 
μπήγει μια μηχανή-όργανο σε μια μηχανή-ενέργεια, ένα δέντρο στο κορμί του, 
ένα βυζί στο στόμα του, τον ήλιο στον πισινό του. Ο αιώνιος φύλακας των 
μηχανών του σύμπαντος (Deleuze και Guattari (ο.π. νο 1), σελ. 4). 
Συνειδητοποιώντας ότι οι γυναίκες, κοινωνικά, κατοικούν τον κόσμο των 
αντικειμένων μετατρέπει αυτή τη συζήτηση σε μια αρκετά ακριβή περιγραφή 
της φεμινιστικής ανάλυσης για τη δυνατότητα των γυναικών να είναι 
επιθυμητές στον άνδρα - το βυζί στο στόμα του, η μηχανή - ενέργεια όπου 
συνεχώς μπήγει τη μηχανή - όργανο. Επεκτείνοντας την έρευνά τους στο 
κατά πόσον αυτού του είδους η αντικειμενοποίηση της γυναίκας είναι 
ιδιαίτερο γνώρισμα του καπιταλισμού (είτε ως διαδικασία, είτε στην ειδική 
μορφή της) δεν αναιρεί ουσιαστικά την έλλειψη ευαισθησίας για το φύλο 
(ευαισθησία για το φύλο της ίδιας της της οπτικής) αυτής της υποτιθέμενης 
γενικής θεωρίας. Οι γυναίκες δεν είναι μηχανές - που - επιθυμούν. 

63. Peter Berger και Stanley Pullberg, "Reification and the Sociological 
Critique of Consciousness", New Left Review, τομ. 35 (Ιαν.-Φεβρ. 1966). 
Herbert Marcuse "The Foundation of Historical Materialism", στο Studies in 
Critical Philosophy, μτφ. Joris de Bres (Boston: Beacon Press, 1972). Karl 
Klare, "Law-Making as Praxis", Telos 12, νο 2 (Καλοκαίρι 1979), σελ. 123-35, 
ιδιαίτερα σελ. 131.  

64. Istvan Meszaros, Marx's Theory of Alienation, (London: Merlin Press, 
1972). Bertell Ollman, Alienation: Marx's Conception of Man in Capitalist 
Society (London: Cambridge University Press, 1971). Marcuse, Έρως και 
Πολιτισμός (ο.π. νο 22), σελ. 93-94, 101-2. 

65. Rowbotham, Women's Liberation and the New Politics (ο.π. νο 17), 
σελ. 17. 
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66. Zora Neale Hurston, Their Eyes were Watching God (Urbana: 
University of Illinois Press, 1978), σελ. 79-80. 

67. Στο δεύτερο μέρος αυτού του άρθρου, "Feminism, Marxism, Method 
and the State: Toward Feminist Jurisprudence" (στο Signs, τομ. 8, νο 4), 
υποστηρίζω ότι το κράτος είναι ανδρικό, με την έννοια ότι η αντικειμενικότητα 
είναι ο κανόνας σ' αυτό. 
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