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ΑΠΟ TON
ΜΑΡΚΟ ΚΑΡΑΣΑΡ1ΝΗ

Διανοούμενη, φιλόσοφος, 
ακτιβίοτρια, φεμινίσιρια, 
συγγραφέας, σύμβολο. 
Η Σιμόν ντε Μποβουάρ 
υπήρξε ένα από τα πιο 
προβεβλημένα πρόσωπα 
της δεκαετίας του ’60, πε
ρισσότερο, είναι αλήθεια, 
για πολλούς, ως συμπληρω
ματικό στοιχείο του μύθου 
του συντρόφου της, Ζαν- 
Πολ Σαρτρ. Η Μποβουάρ, 
όμως, υπήρξε αναμφισβή
τητα αυτόφωτη τόσο ως 
προσωπικότητα όσο και 
ως διανοήτρια. Το «Δεύτε
ρο φύλο» διαβάστηκε ως 
ευαγγέλιο του φεμινισμού, 
οι «Μανδαρίνοι» κέρδισαν 
το βραβείο Γκονκούρ το 
1954, τα υπαρξιστικά κεί
μενά της δημοσιεύονταν τα
κτικά στο περιοδικό «Les 
Temps Modemes». Τριάντα 
πέντε χρόνια μετά τον θάνα
τό της σε ηλικία 78 ετών, το 
1986, αυτή ακριβώς η φι
λοσοφική πλευρά της που 
εστίαζε στα ζητήματα της 
ηθικής και των έμφυλων 
ρόλων («δεν γεννιέται κα
νείς γυναίκα, αλλά γίνεται», 
κατά τη διάσημη αποστρο
φή της) μοτάζει δυνητικά 
σύγχρονή μας. Είναι και η 
όψη που απασχολεί την κα- 
θηγήτρια Φιλοσοφίας του 
Πανεπιστημίου της Οξφόρ
δης Κέιτ Κερκπάτρικ στην 
πρόσφατη βιογραφία της 
με τίτλο «Πώς η Σιμόν έγι
νε η Μποβουάρ. Μια ολό
κληρη ζωή» (κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Μεταίχμιο 
στις 27 Οκτωβρίου). Αυτό 
δεν σημαίνει ότι λείπει ο 
Ζαν-Πολ Σαρτρ, η περί
φημη ανοικτή τους σχέση, 
η ακατανίκητη διανοητι
κή τους έλξη, οι δικοί της 
έρωτες, τα ταξίδια, η πολι
τική. Την πορεία της ζωής 
της, όμως, η Κερκπάτρικ 
τη συνδυάζει με την εξέ
λιξη της φιλοσοφίας της, 
μιας σκέψης που συνδια
λεγόταν επί ίσοις όροις με 
εκείνη του Σαρτρ, παρέμει- 
νε όμως πάντοτε διακριτή 
και αυτόνομη. Για αυτήν τη 
Σιμόν ντε Μποβουάρ μιλή
σαμε, τη «Βαλκυρία» με τον 
αδάμαστο χαρακτήρα, την 
επίμονη φιλόσοφο, τη γυ
ναίκα που έζησε καλωσο
ρίζοντας διαρκώς την επό
μενη εμπειρία.

«Η ΣΙΜΟΝ ΝΤΕ 
ΜΠΟΒΟΥΑΡ ΑΕΝ 

ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥΣΕ 
ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΟΥΣΤ »

Η καθηγήτρια Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου 
της Οξφόρδης μιλάει στο BHMAgazino 

για τη νέα βιογραφία της μεγάλης Γαλλίδας του υπαρξισμού.

Εχει ξεπεράσει σήμερα η 
Σιμόν ντε Μποβουάρ τον 
Ζαν-Πολ Σαρτρ ως προς 
τη μεταθανάτια απήχησή 
τους; Η δική του ερωτο- 
τροπία με τον μαρξισμό 
φαίνεται ξεπερασμένη σή
μερα, οι δικές της ανησυ
χίες μοιάζουν πιο κοντά 
στην εποχή μας. 
«Προσωπικά, δεν θεωρώ 
τη μεταθανάτια υπόληψή 
τους ως ανταγωνιστική, ού
τε και ως παιχνίδι μηδενι
κού αθροίσματος. Νομίζω 
ότι το έργο της Μποβουάρ 
συνομιλεί με τις σημερινές 
ανησυχίες με τρόπους που 
εκείνο του Σαρτρ δεν το 
κάνει - ιδιαίτερα όσον 
αφορά τις ανησυχίες μας 
για την καταπίεση που 
αφορμάται από το σεξ ή το 
φύλο. Αλλά και η φιλοσο
φία του Σαρτρ έχει εμπνεύ- 
σει πολλούς ανά τον κόσμο 
κατά τρόπο που αποδεί
χθηκε χρήσιμος- θεωρώ ότι 
μπορούμε να διδαχθούμε 
και από τους δύο, πρέπει 
όμως να τους διαβάσουμε 
κριτικά εξαιτίας του σεξι
σμού που διαμόρφωσε την 
πρόσληψη του έργου τους».

Η ζωή της Μποβουάρ ακο
λούθησε την τροχιά της 
γυναικείας χειραφέτησης 
του 20ού αιώνα από τις 
επαγγελματικές, κοινωνι
κές, έμφυλες διακρίσεις 
της πατριαρχικής τάξης 
πραγμάτων ή προπορεύ
τηκε σε αυτόν τον δρόμο; 
«Η Σιμόν ντε Μποβουάρ 
ήταν πρωτοπόρος της γε
νιάς της: όταν πέρασε την 
agregation, τις γαλλικές 
πτυχιακές εξετάσεις, οι 
γυναίκες που είχαν πετύχει 
κάτι ανάλογο μετριούνταν 
στα δάχτυλα του ενός χε
ριού. Επομένως, η ζωή της 
δεν ακολουθούσε ακριβώς 
την τροχιά της γενιάς της. 
Από την άλλη πλευρά, δεν 
προοιωνιζόταν κιόλας την 
τροχιά της γυναικείας χει
ραφέτησης γιατί η ίδια ήταν 
προνομιούχος γυναίκα που 
πέτυχε πολλά πράγματα τα 
οποία βρίσκονταν πέρα από 
τις δυνατότητες της συντρι
πτικής πλειονότητας των 
συγχρόνων του φύλου της. 
Και πάλι, όμως, ένα από τα 
πιο εντυπωσιακά χαρακτη- 
ρισπκά του έργου της ήταν 
ότι πήρε αυτή τη μοναδική 
εμπειρία και τη μετέγραψε
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Νομίζω ότι το έργο της 
Μποβουάρ συνομιλεί με 
τις σημερινές ανησυχί
ες με τρόπους που εκεί
νο του Σαρτρ δεν το 
κάνει - ιδιαίτερα όσον 
αφορά τις ανησυχίες 
μας για την καταπίεση 
που αψορμάται από το 
σεξ ή το φύλο»

Επάνω: Η καθηγήτρια 
Φιλοσοφίας του 
Πανεπιστημίου της 
Οξφόρδης Κέιτ 
Κερκπάτρικ.
Δεξιά: Σιμόν ντε 
Μποβουάρ και Ζαν- 
Πολ Σαρτρ στην 
Κοπακαμπάνα του 
Ρίο ντε Τζανέιρο στις 
21 Σεπτεμβρίου 1960. 
Κάτω: Το βιβλίο 
«Πώς η Σιμόν έγινε 
η Μποβουάρ» 
κυκλοφορεί στα 
ελληνικά στις 
27 Οκτωβρίου.

με τρόπο που βοήθησε τις 
γυναίκες να αναγνωρίσουν 
κοινούς αγώνες».

Ο Σαρτρ στα νεανικά τους 
χρόνια έλεγε ότι θαύμαζε 
το «πνεύμα Βαλκυρίας» 
που τη διακατείχε. Συνοψί
ζει αυτή η περιγραφή τον 
αδάμαστο χαρακτήρα της; 
«Εξαρτάται από το π εννοεί 
κανείς με τη φράση “πνεύ
μα Βαλκυρίας”. Γιατί οι 
Βαλκυρίεςτης βόρειας μυ
θολογίας αποφάσιζαν ποιοι 
στρατιώτες θα ζούσαν και 
ποιοι θα πέθαιναν στη μά
χη. Συχνά παρουσιάζονται 
ως ατρόμητες, τολμηρές, μι- 
λιταρισπκές οντότητες και 
υπηρέτριες του θεού Ονπν. 
Καταλαβαίνω γιατί ο Σαρτρ 
μπορεί να την έβλεπε ως 
Βαλκυρία (ήταν, είπαμε, δυ

ναμικές μυθικές γυναίκες), 
η Μποβουάρ όμως δεν ήταν 
μιλιταρίστρια, ούτε άφοβη 
και δεν πίστευε στην υπο
ταγή σε έναν αφέντη: θεω
ρούσε την επιθυμία της κυ
ριαρχίας επί των άλλων ως 
ηθικά απαράδεκτη, το ίδιο 
και τη συνέργεια σε αυτήν».

Παρά το γεγονός ότι π ίδια 
άφησε πίσω της μεγάλο 
όγκο απομνημονευμάτων, 
σημαντικές πτυχές της ιδι
ωτικής της ζωής, όπως η 
σχέση της με τον δημοσιο
γράφο Ζακ-Λοράν Μποστ, 
παρέμειναν άγνωστες επί 
δεκαετίες. Αυτό το χάσμα 
μεταξύ των αυτοβιογρα
φιών αφηγήσεων και 
της πραγματικότητας πού 
οφείλεται;
«Υπάρχουν πολλοί παράγο

ντες που ενδεχομένως συ
νέβαλαν στο χάσμα μεταξύ 
των όσων η Μποβουάρ κα
τέστησε δημοσίως γνωστά 
και όσων ανακαλύπτουμε 
σήμερα: οι νόμοι περί ιδιω- 
τικότητας, η έγνοια της για 
τα αισθήματα των άλλων, 
λογοτεχνικά και πολιτικά 
ζητήματα. Εχω την αίσθη
ση ότι η Μποβουάρ έγραψε 
τα απομνημονεύματά της 
ως μια μορφή σιοχευμένης 
γραφής - για να εκφράσει 
τη θεωρία του “Δεύτερου 
φύλου” με πιο προσβάσι- 
μο τρόπο, εφαρμοσμένο 
στη δική της ζωή - και οι 
λογοτεχνικές αναπαραστά
σεις ενός βίου ποτέ δεν εί
ναι πλήρως αντιπροσω
πευτικές. Κάποτε αφήνεις 
έξω αφηγήσεις για χάρη 
του ρυθμού ή της υφής

του κειμένου· θα χρειαζό
ταν άλλωστε πολύς χώρος 
και θα απέβαινε πολύ περί
πλοκη η σύνθεση όπου κά
ποιος θα έγραφε τα πάντα 
για τον εαυτό του. Οπως το 
έθεσε και η ίδια: “On ne dit 
tout que quand il y a peut a 
dire” - “λέμε τα πάντα μόνο 
όταν δεν υπάρχουν πολλά 
να πούμε”».

Πώς θα χαρακτηρίζαμε τε
λικά αυτή την τόσο πολύ
πλοκη σχέση με τον Ζαν- 
Πολ Σαρτρ που διεπόταν 
από πάθος, συμβάσεις, 
διανοητική έλξη; Αρκεί 
μια λέξη για να την περι
γράφει;
«Νομίζω όττ η λέξη “σύ
μπραξη” είναι ένας καλός 
όρος - με τις προϋποθέσεις 
του, όμως, γιατί επρόκειτο

για σύμπραξη μοναδικού 
χαρακτήρα».

Στο κοινό της Γαλλίας και 
της Δύσης ευρύτερα επι
κράτησε για δεκαετίες η 
εικόνα της Μποβουάρ ως 
συντρόφου του Σαρτρ ή 
ως φεμινίστριας. Είναι και
ρός να στραφούμε στην 
Μποβουάρ ως δημόσια 
διανοούμενη, στην Μπο
βουάρ ως φιλόσοφο; 
«Ναι, οπωσδήποτε! Οι ακα
δημαϊκοί του πεδίου της 
φιλοσοφίας άλλωστε το 
έχουν πει αυτό ήδη από τη 
δεκαετία του ’80 και μάλι
στα έκτοτε η φιλοσοφία της 
Μποβουάρ έχει γίνει αντι
κείμενο εξαίρετων μελετών. 
Η δυσκολία όμως έγκειται 
στο ότι συχνά όσα γίνονται 
στον χώρο της φιλοσοφίας

μένουν στον χώρο της φι
λοσοφίας, με αποτέλεσμα η 
γενικότερη δημόσια εικόνα 
της Σιμόν ντε Μποβουάρ να 
μη συμβαδίζει με αυτές της 
εξελίξεις».

Αλλωστε στο πέρασμα του 
χρόνου π ίδια διαπίστω
νε πολλαπλούς εαυτούς, 
πολλές «Σιμόν», και τασ
σόταν υπέρ της διαρκούς 
αλλαγής. Για την ακρίβεια, 
νομίζω ότι ήταν το αντίθε
το του Φάουστ του Γκαί
τε - δεν θα έβρισκε ποτέ 
εκείνη την τέλεια στιγμή 
που θα την έκανε να ζη
τήσει από τον χρόνο να 
σταματήσει...
«Σωστά, δεν θα συμφω
νούσε με τον Φάουσι! Στο 
δοκίμιό της “Πύρρος και 
Κινέας” αναλύει και απορ
ρίπτει την έννοια του “στιγ
μιαίου”, η οποία είναι πα
ρόμοια αυτής στην οποία 
αναφερθήκατε. Κατά την 
άποψή της, όλη η χαρά του 
ανθρώπου βρίσκεται σιο 
σχέδιο: δεν είναι μια κά
ποια αβαρής στιγμή που 
ίσιαται πάνω από τη βαρύ
τητα του παρελθόντος και 
του μέλλοντος, αλλά μια αί
σθηση πάντοτε εμπεδωμέ
νη στη μοναδική επιθυμία 
του ατόμου να ξεπεράσει 
το παρελθόν προσβλέπο- 
ντας στο μέλλον του».

Πραγμάτωσε τελικά το 
ιδανικό των νεανικών της 
χρόνων; Εζησε έναν φιλο
σοφικό βίο ή, έστω, έναν 
φιλοσοφημένο βίο; 
«Εξαρτάται από το ποιο 
μέρος του βίου της έχει 
κανείς κατά νου. Σε κά
ποιες στιγμές του πιστεύω 
ότι όντως πέτυχε την ακε
ραιότητα μεταξύ των φιλο
σοφικών δεσμεύσεων και 
των πράξεών της την οποία 
αποζητούσε. Σε άλλα, κα
τά δική της παραδοχή, όχι. 
Αναστοχαζόταν όμως τις 
αποτυχίες της - κι αυτό, 
για εμένα, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για να ζει κανείς 
έναν φιλοσοφημένο βίο».
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