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A francia forradalom kétszázadik évfordulója alkalmából a nevezetes eseményről 
megjelent művek áradatában G.F. munkája három szempontból is különleges fi
gyelmet érdemel.

Először is azért, mert a szerző nem történész, hanem filozófus képzettségű, 
ami a forradalom egy másfajta, az 1785 és 1800 között keletkezett filozófiai szö
vegek elemzésén és nem a történeti események elbeszélésén alapuló megközelí
tésére teszi őt képessé. Azután G.F., megpróbálván történetileg szemlélni a ne
mek különbségét, egy sokszor alkalmazott, de kevéssé tanulmányozott elemzési 
kategória vizsgálatát választja tárgyául. Végül ebben az esetben is felelevenítve a 
jelenkori feminizmusról írott munkáiban folyamatosan jelenlévő problematikát, a 
szerző kérdésfelvetése (szükségszerű-e az összefüggés a demokrácia létrejötte és 
á nők kirekesztése között?) egy, a demokrácia természetéről való fejtegetés ke
reteibe illeszkedik. Vagyis, e politikai berendezkedés, noha fennen prédikálja az 
egyenlőséget, mennyiben szül lényegéből fakadóan egyenlőtlenséget? Mielőtt azt 
vizsgálnánk, mennyire megalapozott e kérdés, a G.F. által leírtakhoz kell vissza
térnünk, mert azok, azontúl, hogy érdekfeszítőek, részben a válasz egyes eleme
ivel is szolgálnak. A XVIII. század végi férfi és női filozófusok között zajló vita 
fő témája a Nő lényege és ezzel párhuzamosan nevelésének kérdése volt. A  kor
szak nyilvánossága előtt szereplők (Sylvain Marechal, Joseph de Maistre stb.) 
többsége úgy vélte, hogy a nőben nem lakozik értelem, vagy legalábbis csak a 
férfiakét kiegészítő értelmi képességekkel bír.

A női értelem, amely lényegét tekintve gyakorlati jellegű, egyben kizárta birto
kosát a pár cxcellence elméleti Értelem területéről éppúgy, mint a Szellem (gé
nié) világából. A Nő azonban még értelem nélkül is hasznos a férfinak, mert 
annak múzsájaként a férfi és a szellem (esprit) között közvetítői szerepet tölthet 
be. Innen G.F. könyvének találó címe is: az értelem múzsája.

Az asszonynak egyébiránt még értelem nélkül is meg kell őriznie társadalmi 
rangját, s méginkább a háztartásban betöltött helyét. Ha ennél többre vágyna, 
csak nevetségessé tenné magát, rásütik, hogy a férfiakat majmolja, pedig vala
mennyi filozófus úgy nyilatkozott, hogy mindenfajta másolat csak nyomorúságos 
kép az eredetiről. A Nő az Egész részeként csak a férfihoz viszonyítva létezhet, 
aki a fajt testesíti meg, míg a nő a  nemet. E  koncepció a nemek különbözősé
géről egy,-elsősorban az orvosi nyelvezetből átvett érvrendszerre támaszkodik,

163



amely egy, a nőkről a férfiak által megfogalmazott társadalmi természetű véleke
dést legitimál látszólag tudományos eszközökkel. Virey doktor szerint a Nő fizi
kailag gyenge lény, egy teljes egészében az emberi reprodukcióra rendelt test 
uralma alatt áll és ez így is marad, bármilyen legyen is a civilizáció további fej
lődése. Ez utóbbi valóban nem befolyásolhatja a természetes reprodukció műkö
dését, míg, éppen ellenkezőleg, a férfit átalakíthatja annyiban, amennyiben az 
(emberi) szellemben megvan a szüntelen előrehaladás képessége. Ez a megkü
lönböztetés a természeti Nő, az örök anya és a halhatatlan szellemű, művelt fér
fi között közismert.

A Nő társadalmi hivatása egy (természetes) szerephez idomítva a nőiség lé
nyegi alkotóelemévé válik, és ettől nem lehet szabadulni, csak a (társadalmi) 
identitás elvesztésével. Valójában minden olyan nó, aki azért kívánkozik ki a 
családi szférából, hogy résztvegyen a közéletben, kilép neméből, azaz többé nem 
nő, hanem „boszorkány”, „tricoteuse”, „vérszopó”, „kerítőnő”, stb. A bérből 
élőket ós/vagy az alkalmi prostituáltakat, akiket a szükség visz rá, hogy a házon 
kívül dolgozzanak, ennek ellenére még nőnek lehet tekintem? Az ezt a kérdést 
feszegető filozófiai szövegek erre így reagálnak: munkájuknak csak egyéni, ma
gánhaszna van. Vagyis a nő nem aknázhatja ki a maga javára a kivételt, hogy 
emancipációs követeléseket fogalmazzon meg, annál is inkább, mert az ilyen nő
ket anyaságuk kényszeríti munkára. Egy feleség, lévén jogilag függő helyzetben 
férjétől, ilyen helyzetben van gazdasági téren is, tehát semmilyen foglalkozást 
sem űzhet. (Az 1804-es polgári törvénykönyv egyébként átveszi ezt a logikát. Ne 
feledjük el, hogy szerkesztői filozófusok, akik nagy mértékben osztották kortár
saik nézeteit.)

így a XVIII. század végén születő francia demokrácia a nőket csak úgy zár
hatja ki a publikus szférából, megtagadva tőlük a szavazati és a polgárjogot, ha 
egyenlőséget engedélyez számukra a magánéletben végrendeleti, örökösödési 
és/vagy anyasági téren (lásd az 1792 augusztusi törvényt a válásról.) Ez az új, a 
magán- és közszférát szétválasztó folyamat azonban a kapitalizmus létrejöttének 
társadalmi körülményeihez tartozik. Ráadásul az ugyanazon társadalom tagjai 
között létrejövő, egymást kiegészítő társadalmi munkamegosztás mintájára a 
munka nemek szerinti megosztása is kijelöl mindenki számára egy helyet priori
tásos alapon: a férfi hivatása a teremtés, a nőé a reprodukció. Egymást kiegészí
tő, ám főként egyenlőtlen funkciók ezek, amelyek feltétlen tartozékai egy „há
zasság harmóniájának” úgy, áhogy azt a XVIII. századi filozófusok, nemre való 
tekintet nélkül, elképzelték.

Konklúzióképpen annyit mondhatunk, sajnáljuk, hogy G.F. nem vitte tovább 
elemzését. Ha a XVIIL században a nőknek a közszférából való kizárása való
ban a polgári képviseleti rendszer (demokrácia) keletkezéséhez és egy új terme
lési szervezet (kapitalizmus) kiépüléséhez kapcsolódik is, jelenleg más formában 
jelentkezik, amelyet talán szükséges lett volna kifejteni, hogy megértsük a nők 
helyzetének történeti folyamatát a XVIÜ-től a XX. századig. Ez lehetővé tenne 
egy, a demokrácia természetére vonatkozó tágabb kérdésfelvetést is, ám ez a
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probléma kétségkívül meghaladná a szerző által eredetileg választott téma kere
teit. Sajnos.

B enőit Falaize

Dominique Godineau: Citoyennes tricoteuses, les femmes du 
peuple á Paris pendant la Révolufion frangaise (Kötögető polgár- 
társnők, Párizs népének asszonyai a francia forradalomban).
420 p., 19 térkép és ábra, Alinea, Aix-en-Provence, 1988.

A  történetírásban a hallgatás, noha nem közvetlenül jelentkezik, olykor erő- és 
hatalmi viszonyokat takar, és sokban emlékeztet egyfajta „cenzúra-effektusra”. A 
francia forradalom historiográfiája hosszú ideig „megfeledkezett” a nőkről és nem 
vett tudomást lényegbevágó szerepükről az 1789-1795 közötti forradalmi folya
matban.. Legyen bár szó Albert Soboul vagy Michel Vovelle alapvető munkáiról, 
vagy méginkább Francois Fürét műveiről, a forradalmár nők csak igen kevésszer 
tűnnek fel a párizsi forradalmi mozgalmak eseménytörténetében. Legfeljebb, mint 
1789. október 5-jének főszereplőit ismerhetjük meg őket, akik kenyeret követelve 
vonultak Versailles-ba. Ráadásul ez a minden mást kizáró beállítás oly mértékben 
eluralkodott, hogy mellőzve szerepüket a forradalmi folyamatban, a nőket „termé
szetesnek” mondott funkciójukba („háziasszony”, „anya”) skatulyázza be. így a 
X V ni. század férfi forradalmáraihoz hasonlóan, akik kizárták a nóket a politikai 
porondról, megtagadva tőlük a polgárjogot, a francia történészek két évszázaddal 
későbbi írásaikban szintén magától értetődő természetességgel rekesztik ki őket a 
Forradalom történeti menetéből.

Kétszeres „feledékenységgel” állunk tehát szemben. Az első politikai, míg a 
másik tudományos természetű és joggal várt helyesbítésre. Ahhoz azonban, hogy 
erre sor kerüljön, venni kellett a fáradtságot és bele kellett merülni a rendelke
zésre álló levéltári anyag rengetegébe a forradalmi népmozgalmak női vonatko
zásainak felkutatását tartva szem előtt. Erre a munkára vállalkozott D.G.: Ci
toyennes Tricoteuses („Kötögető polgártársnők”) című könyvében, amely a Sor- 
bonne-on írt doktori disszertációja témájának folytatása. A szerző a női népmoz
galmak valóságos, régészeként vágott bele ebbe a hatalmas munkába a párizsi 
Rendőrségi Prefektúra levéltárában, a rendőri jelentések, a „mozgolódások”, 
vagy a „közrend valamiféle megzavarása” után felvett jegyzőkönyvek közt kutat
va, és mindezt azzal a céllal, hogy ismét valódi összefüggésébe helyezze vissza az 
alsóbb társadalmi rétegekből kikerülő nők részvételét a forradalom hétköznapja
iban. A párizsi szekciók forradalmi törvényszékeitől és a forradalmi bizottságok
tól, vagy a kerületi felügyelőbizottságoktól származó források (hemzsegnek az 
olyan elszórt adatoktól, tényéktől és nyomoktól, amelyek, ha összegyűjtik és egy
bevetik őket, érzékelhetővé teszik a nők forradalmi mozgalmait, egy korántsem 
csak az élelmezési szükségletekre és a kenyér árának kérdésére korlátozódó 
mozgalmat, amely semmi esetre sem a férfi mozgalmak „mellékterméke”, noha
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