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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Κεντρική θέση στην αφήγηση της ιστορίας της τέχνης της δεκαετίας του ’30 κατέχει η 

σύγκριση του σοσιαλιστικού ρεαλισµού µε τη ναζιστική τέχνη. Στη σύγκριση αυτή, 

υπογραµµίζονται κατά κανόνα οι αισθητικές οµοιότητες της επίσηµης τέχνης των δυο χωρών, 

ενώ αποσιωπούνται οι θεµελιώδεις διαφορές τους1. Η εξοµοίωση του σοσιαλιστικού ρεαλισµού 

µε τη φασιστική τέχνη εξυπηρετεί πάνω απ’ όλα πολιτικές σκοπιµότητες και αυτό είναι εµφανές 

στα κείµενα των ιστορικών που την επιχείρησαν, τα οποία τα χαρακτηρίζει η υπερβολική 

έµφαση στις πολιτικές συνθήκες που διαµόρφωσαν την επίσηµη τέχνη των δυο χωρών και η 

απουσία της συστηµατικής µελέτης των ίδιων των έργων τέχνης, που θα µπορούσε να οδηγήσει 

στην αποκάλυψη ουσιωδών αισθητικών διαφορών. Σε γενικές γραµµές, οι συγγραφείς αυτών 

των µελετών τονίζουν τη βίαιη διακοπή της «φυσιολογικής εξέλιξης» της τέχνης µε το 

επιχείρηµα ότι τα δυο καθεστώτα κατέπνιξαν την ελευθερία έκφρασης των καλλιτεχνών, 

κατέστειλαν τις καλλιτεχνικές πρωτοπορίες της περιόδου των δυο προηγούµενων δεκαετιών και 

προώθησαν µια αναχρονιστική τέχνη, η οποία βασιζόταν στην παράδοση του 19ου αιώνα, µια 

τέχνη ενοχλητική και «κιτς»2. Οπωσδήποτε, πολλά από τα παραπάνω επιχειρήµατα είναι έγκυρα, 

ωστόσο η συνολική αποτίµηση που προκύπτει από τη διµερή αυτή σύγκριση είναι ιδιαίτερα 

προβληµατική. 

Το πρώτο πρόβληµα που προκύπτει σχετίζεται µε το πολιτικό υπόβαθρο, το οποίο 

διαµόρφωσε τους όρους αυτής της σύγκρισης. Η ιστορία της ναζιστικής τέχνης και του 

                                                 
1 Χαρακτηριστικό αυτής της τάσης είναι το βιβλίο του Igor Golomshtok, Totalitarian Art in the Soviet Union, the Third 
Reich, Fascist Italy and the People’s Republic of China, µτφρ. Robert Chandler, Collins Harvill, Λονδίνο 1990. Ο Berthold 
Hinz γράφει σχετικά µε τη σύγκριση της εθνικοσοσιαλιστικής µε τη σοβιετική τέχνη: «Οι περιστασιακές οµοιότητες που 
πράγµατι υπάρχουν, εκδηλώνονται στον τρόπο απεικόνισης και στην εστίαση στα αναπαριστώµενα αντικείµενα, όµως αυτό 
δεν αποτελεί επαρκή απόδειξη, ώστε να θεωρήσει κανείς ότι αυτές οι δυο τεχνοτροπίες είναι ταυτόσηµες. Η τέχνη που 
επικράτησε στα δυο πολιτικά συστήµατα δεν διαφέρει µόνο γιατί έχει διαφορετικές ρίζες, αλλά κυρίως γιατί προσεγγίζει µε 
διαφορετικό τρόπο την πραγµατικότητα…Όσες οµοιότητες παρατηρούνται σε επίπεδο συµβολισµού και στο ρεπερτόριο 
των εµβληµάτων, οφείλονται στην προσπάθεια να καλυφτεί ο εθνικοσοσιαλισµός µε το µανδύα του σοσιαλισµού και να 
‘αποδειχθεί’ αυτή η ταυτότητα εικαστικά διαµέσου της αντιγραφής και του δανεισµού», Berthold Hinz, Art in the Third 
Reich, µτφρ. Robert και Rita Kimber, Pantheon Books, Νέα Υόρκη 1979, viii.   
2 Ο Boris Groys εντοπίζει τη διαφορά ανάµεσα στην «ολοκληρωτική» αισθητική και την αισθητική της πρωτοπορίας στη 
σχέση τους µε την πολιτιστική κληρονοµιά του παρελθόντος: η πρώτη αντιπροσωπεύει την «κατάκτηση» του παρελθόντος 
(µε την ενσωµάτωση της πολιτιστικής κληρονοµιάς στη «νέα κουλτούρα») και η δεύτερη τη ρήξη µε το παρελθόν. 
Αναφορικά µε τη σταλινική και τη ναζιστική τέχνη ο Groys σχολιάζει ότι οι δυο τέχνες ανταγωνίζονταν για την κυριαρχία 
µέσω συµβόλων, µια κυριαρχία όχι µόνο στον (ιστορικό) χρόνο, αλλά και στον χώρο: «Η δηµιουργία κάθε εικόνας, η 
ανέγερση κάθε κτιρίου, η σύνθεση κάθε λογοτεχνικού κειµένου δεν θα µπορούσε ποτέ να αποτελεί µια ουδέτερη αισθητική 
πράξη: αντιπροσώπευε τη νίκη ή την ήττα στη µάχη για την συµβολική κατάκτηση του χώρου. Τα έργα της ολοκληρωτικής 
τέχνης δεν περιγράφουν τον κόσµο-καταλαµβάνουν τον κόσµο. Σκοπός της ολοκληρωτικής τέχνης είναι η κάλυψη της 
µεγαλύτερης δυνατής επικράτειας µε συγκεκριµένα σύµβολα, τα οποία αναγνωριζόµενα ως ‘τα σύµβολά µας’, έρχονται σε 
ρήξη µε ‘τα σύµβολά τους’, δηλαδή τα σύµβολα του εχθρού»· Boris Groys, «The Art of Totality», µτφρ. Mary A. Akatiff, 
στο The Landscape of Stalinism: The Art and Ideology of Soviet Space, Evgeny Dobrenko και Eric Naiman (επιµ.), 
University of Washington Press, Σιάτλ 2003, 98. 
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σοσιαλιστικού ρεαλισµού γράφτηκε κατά την περίοδο του ψυχρού πολέµου και στις συνθήκες 

αυτές η εξοµοίωση της σοβιετικής µε τη φασιστική τέχνη εξυπηρετούσε το αντίπαλο 

στρατόπεδο, δηλαδή την καπιταλιστική ∆ύση. Σύµφωνα µε την καθιερωµένη αντίληψη, µετά το 

τέλος του Β' Παγκόσµιου Πολέµου, στις ανεπτυγµένες χώρες της ∆ύσης η τέχνη «επέστρεψε 

στην κανονικότητά» της, µε την αποκατάσταση της µοντέρνας-αφαιρετικής τέχνης ύστερα από 

την σύντοµη, αλλά «επιζήµια» παρένθεση της κυριαρχίας της παρωχηµένης-παραστατικής 

τέχνης της περιόδου του µεσοπολέµου. Εποµένως, µια σύγκριση της ανάκαµψης του 

µοντερνισµού στον δυτικό κόσµο (η οποία ερµηνευόταν ως στοιχείο ακµής) µε την συνεχιζόµενη 

επικράτηση του οπισθοδροµικού σοσιαλιστικού ρεαλισµού (στοιχείο παρακµής) στη Σοβιετική 

Ένωση και στις σφαίρες επιρροής της, δικαίωνε αναπόφευκτα την «δηµοκρατική καπιταλιστική 

∆ύση» σε βάρος της «ολοκληρωτικής Σοβιετικής Ένωσης». Η πρώτη αντιπροσώπευε την 

πρόοδο και η δεύτερη τη συντήρηση. Σε αυτό το πλαίσιο ο υπερτονισµός των οµοιοτήτων 

ανάµεσα στη ναζιστική και τη σοβιετική τέχνη ενίσχυε την αρνητική προβολή της Σοβιετικής 

Ένωσης. Η ναζιστική τέχνη και ο σοσιαλιστικός ρεαλισµός προβάλλονταν ως δυο 

χρεοκοπηµένες µορφές τέχνης, δυο χρεοκοπηµένων πολιτικών καθεστώτων. 

Το επιχείρηµα αυτό είναι προβληµατικό για δυο κυρίως λόγους. Καταρχήν στηρίζεται 

στη θεώρηση της ιστορίας της τέχνης, ως µιας γραµµικής προοδευτικής πορείας, οι σταθµοί της 

οποίας ορίζονται από την παραγωγή αριστουργηµάτων που εντάσσονται σε κάποια 

πρωτοποριακή καλλιτεχνική κίνηση. Το ζήτηµα που προκύπτει εδώ είναι ότι αφενός τα 

«αριστουργήµατα» κρίνονται συνήθως µε βάση τα υποκειµενικά κριτήρια της εκάστοτε 

άρχουσας τάξης, τα οποία έχουν καθοριστεί από την ιδεολογία (ή απλώς από το γούστο) αυτής 

της τάξης, και αφετέρου ότι µια τέτοια συγγραφή της ιστορίας παραµερίζει την πλειοψηφία των 

έργων τέχνης, τα οποία δεν «πληρούν τις προϋποθέσεις» για να καταγραφούν ως 

«αριστουργήµατα» κι εποµένως να συµπεριληφθούν στην ιστορική αφήγηση.  

Το δεύτερο πρόβληµα αυτής της µανιχαϊστικής σύγκρισης της δυτικής (βασικά 

αµερικάνικης) µε τη σοβιετική-ναζιστική τέχνη έγκειται στην απόκρυψη του γεγονότος ότι κατά 

την περίοδο της «άνθισης» των τεχνών των δυο χωρών, δηλαδή µετά το 1932,  κυριαρχούσε και 

στις ΗΠΑ µια κρατικά υποστηριζόµενη τέχνη που παρουσίαζε µε τη σειρά της πολλές 

οµοιότητες µε την «ολοκληρωτική» τέχνη των δυο ευρωπαϊκών χωρών. Την περίοδο αυτή κοινό 

στοιχείο της πολιτικής κατάστασης στο εσωτερικό των τριών χωρών είναι η ριζική κρατική 

αναδιάρθρωση, η οποία συνδυάστηκε, σε όλες τις περιπτώσεις µε την ίδρυση νέων θεσµικών 

οργάνων για τη διαχείριση της καλλιτεχνικής παραγωγής. Τα όργανα αυτά υποστήριξαν µια 

τέχνη παραστατική από πλευράς µορφής και εθνική από πλευράς περιεχοµένου (οι διαχειριστές 
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όλων των κρατικών προγραµµάτων απαιτούσαν από τους καλλιτέχνες «γερµανικά», «σοβιετικά» 

ή «αµερικάνικα» θέµατα), βασικό θέµα της οποίας ήταν η συµµετοχή του άνδρα και της 

γυναίκας στη διαµόρφωση της νέας κοινωνία που εξήγγειλαν οι τρεις κυβερνήσεις.   

Στις τρεις χώρες εκδηλώνεται µια ισχυρή κίνηση για µια εθνική τέχνη πριν από την 

πολιτική αλλαγή της δεκαετίας του ’30 και για διαφορετικούς λόγους. Στη Γερµανία για 

παράδειγµα, ήδη το 1902 το ζήτηµα της ξένης επιρροής στη γερµανική τέχνη, ιδίως του 

γαλλικού ιµπρεσιονισµού, είχε φθάσει µέχρι το κοινοβούλιο. Στις ΗΠΑ οι επιθέσεις ενάντια στις 

µοντέρνες καλλιτεχνικές κινήσεις που πήγαζαν από το Παρίσι κυριαρχούσαν στον τύπο 

(εξειδικευµένο -όπως το Art Digest- ή µη) σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ’20. Για 

παράδειγµα, την εβδοµάδα του κραχ ο Loyd Goodrich έγραφε στους New York Times: «Το 

ανέµισµα της σηµαίας αποτελεί µια ριψοκίνδυνη υπόθεση τόσο στην τέχνη όσο και στην 

πολιτική, αλλά ιδωµένο σαν µια διορθωτική κίνηση απέναντι στην αδιάκριτη λατρεία της Κρίσης 

του Παρισιού (στο πρωτότυπο: Judgement of Paris), µπορεί να µας ωφελήσει θυµίζοντάς µας ότι 

υπάρχει πράγµατι µια εθνική ποιότητα στην τέχνη µας και ότι ο δρόµος για την καλλιτεχνική 

εξέλιξη είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται στην ανάπτυξη αυτής της ποιότητας και όχι στο κυνήγι 

της τελευταίας λέξης της µόδας»3. Στη Ρωσία, η αντίδραση ενάντια στις ξένες επιρροές στο χώρο 

των εικαστικών τεχνών εκφράστηκε µε την κίνηση των Peredvizhniki (Περιπλανώµενοι) στο 

τέλος του 19ου αιώνα και απέκτησε νέο νόηµα µετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, οπότε 

µετατράπηκε σε µια επίθεση ενάντια στη δυτική αστική κουλτούρα. Κατά τη δεκαετία του ’30, η 

ιδιαίτερη πολιτική και οικονοµική κατάσταση στο εσωτερικό των τριών χωρών οδήγησε σε µια 

όξυνση αυτής της αντίδρασης: η οικονοµική κρίση στις ΗΠΑ περιόριζε τις εισαγωγές ξένων 

έργων τέχνης και ενέτεινε την ανάγκη δηµιουργίας µιας ανταγωνιστικής εθνικής τέχνης, η 

εθνικιστική πολιτική των ναζί δεν άφηνε περιθώρια για πολιτισµικές ανταλλαγές (µε εξαίρεση 

τις συµµαχικές δυνάµεις όπως την Ιταλία) και η πολιτική αποµόνωση της ΕΣΣ∆ σε συνδυασµό 

µε την εφαρµογή της στρατηγικής της «οικοδόµησης του σοσιαλισµού σε µια χώρα» οδήγησε 

στην υποχώρηση του αρχικού διεθνιστικού κλίµατος. 

Η εθνική τέχνη έπρεπε να είναι ρεαλιστική, δηλαδή να αντανακλά µε άµεσο και σαφή 

τρόπο την εθνική ζωή. Ωστόσο, η επίσηµη τέχνη των τριών χωρών θα έπρεπε να χαρακτηριστεί 

παραστατική και όχι ρεαλιστική. Παρά τις µορφικές οµοιότητες, η ναζιστική παραστατική τέχνη 

διαφέρει ριζικά από τη σοβιετική. Στη ναζιστική ζωγραφική υπογραµµίζεται η φυσικότητα του 

τοπίου και των µορφών και η πιστή καταγραφή των χαρακτηριστικών του Άριου ανθρώπου. 

                                                 
3 Matthew Baigell, The American Scene: American Painting of the 1930s, Praeger, Νέα Υόρκη 1974, 25. 
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Επίσης, παρουσιάζεται µια ειδυλλιακή, ροµαντική εικόνα της γερµανικής γης και του κατοίκου 

της, από την οποία απουσιάζουν οι αναφορές στις σύγχρονες κοινωνικές σχέσεις. Η ναζιστική 

ζωγραφική είναι στραµµένη στο «αιώνιο», το οποίο πηγάζει από ένα αφηρηµένο εξιδανικευµένο 

παρελθόν. Αντίθετα, ο σοσιαλιστικός ρεαλισµός είναι στραµµένος προς το µέλλον, προς την 

«απεικόνιση της πραγµατικότητας στην επαναστατική της εξέλιξη». Οι οµιλητές του συνεδρίου 

των συγγραφέων στο οποίο εδραιώθηκε η έννοια και το περιεχόµενο του σοσιαλιστικού 

ρεαλισµού επεσήµαιναν ότι οι καλλιτέχνες έπρεπε σε κάθε περίπτωση να αποφεύγουν το  

νατουραλισµό. Η διαφορετική στάση απέναντι στο νατουραλισµό είχε σαν αποτέλεσµα την 

διαφορετική επεξεργασία της ανθρώπινης µορφής στην επίσηµη τέχνη των δυο χωρών.  Στις 

ΗΠΑ, η παραστατική τέχνη αξιοποιήθηκε ως ένα µέσο για την απεικόνιση αµερικάνικων 

θεµάτων, στα οποία υµνούνταν οι θετικές πτυχές της αµερικάνικης ζωής.  Σύµφωνα µε τον 

Thomas Craven, έναν από τους βασικούς υποστηρικτές της κίνησης του ρεζιοναλισµού, επειδή 

οι µεταφυσικές θεωρίες ήταν ξένες προς τους αµερικάνους, οι καλλιτέχνες της χώρας δε θα 

µπορούσαν να δηµιουργήσουν µια βιώσιµη τέχνη, βασισµένη σε αφηρηµένες αισθητικές 

θεωρίες. Στην καλύτερη περίπτωση θα ήταν καταδικασµένοι σε µια άψυχη αντιγραφή των 

µοντέρνων ευρωπαϊκών ρευµάτων4. Η αµερικάνικη τέχνη της δεκαετίας του ’30, επηρεασµένη 

σε σηµαντικό βαθµό από τον ρεζιοναλισµό, παρουσιάζει µορφικές συγγένειες τόσο µε τη 

ναζιστική όσο και µε τη σοβιετική: οι ηθογραφικές βουκολικές σκηνές προσεγγίζουν 

περισσότερο τις αντίστοιχες ναζιστικές, ενώ η κοινωνική κριτική των έργων τέχνης µε θέµα τους 

τη ζωή στην πόλη, φέρνει τα έργα αυτά πιο κοντά σε εκείνα του σοσιαλιστικού ρεαλισµού. Και 

στις τρεις περιπτώσεις, η παραστατική µορφή της τέχνης εξυπηρετούσε τη διάδοση µιας νέας 

πολιτικής ιδεολογίας στο ευρύ κοινό.  

Το κοινωνικό φύλο απεικονίζεται ως φορέας αυτής της ιδεολογίας. Με άλλα λόγια η 

κρατική ιδεολογία προσδιοριζόταν µέσω των κοινωνικών ρόλων που ενσάρκωναν οι γυναίκες 

και οι άνδρες πρωταγωνιστές των έργων τέχνης, ρόλων καταµερισµένων µε βάση τις 

στερεότυπες ιδιότητες της έµφυλης ταυτότητας. Βασικό στοιχείο του πολιτικού προγράµµατος 

των τριών κυβερνήσεων ήταν η εξαγγελία της διαµόρφωσης µιας νέας κοινότητας. Οι άνδρες και 

οι γυναίκες εξυψώνονταν σε σύµβολα ενός νέου πολίτη, στον οποίο προσφέρονταν νέα 

δικαιώµατα και προνόµια υπό την προϋπόθεση της συµµετοχής του στην οικοδόµηση της 

«σοσιαλιστικής», «εθνοφυλετικής» ή «εθνικής» κοινότητας. Ωστόσο, η εικόνα και οι ιδιότητες 

του «νέου άνθρωπου» καθορίζονται στο µεγαλύτερο βαθµό από τις παλιές αστικές αντιλήψεις. 

                                                 
4 Baigell, 25. 
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Στα έργα τέχνης της περιόδου, η εξωτερική εµφάνιση του ιδανικού πολίτη βρίσκεται σε 

αντιστοιχία µε το κλασικό µέτρο της οµορφιάς, όπως διαµορφώθηκε από το τέλος του 18ου 

αιώνα και µετά, ενώ η συµπεριφορά και η κοινωνική λειτουργία του προσδιορίζεται µε βάση την 

αστική ηθική και τις πατριαρχική αντίληψη σχετικά µε τον ρόλο των δυο φύλων. Ακόµη και στη 

σοβιετική τέχνη, η οποία έπρεπε να µην παρεκκλίνει από τις αρχές του «επιστηµονικού 

σοσιαλισµού», στις απεικονίσεις του «νέου ανθρώπου» είναι εµφανείς οι παραπάνω αστικές 

επιρροές. Μάλιστα αρκετοί από τους σοβιετικούς καλλιτέχνες που ανέλαβαν (µετά τα µέσα του 

’30) την εικονογράφηση της εκστρατείας για µια «πολιτισµένη ζωή», ανέτρεξαν εικονογραφικά 

στην παράδοση των ιµπρεσιονιστών για να αποδώσουν τη ζωή του νέου πολίτη στις 

ανακαινισµένες σοβιετικές πόλεις.   

Στην πρώτη ενότητα της εργασίας εξετάζω τον τρόπο παρέµβαση του κράτους στον 

καθορισµό της σχέσης των δυο φύλων. Η κρατική αντίληψη για τις σχέσεις των δυο φύλων 

εκφράστηκε µε την προώθηση συγκεκριµένων µέτρων, που αφορούσαν στη ρύθµιση τους. Παρά 

το γεγονός ότι υπήρχε πάντοτε το ενδεχόµενο της τροποποίησης των µέτρων αυτών ή ακόµη και 

της µη εφαρµογής τους, είναι χρήσιµο να τα µελετήσουµε, γιατί φωτίζουν τουλάχιστον τις 

προθέσεις του κράτους απέναντι στις γυναίκες και τους άνδρες πολίτες. Έχοντας εξετάσει πρώτα 

την θεσµική αντιµετώπιση του ζητήµατος των έµφυλων σχέσεων, µπορούµε στη συνέχεια να 

κατανοήσουµε τον τρόπο της συµβολικής αποτύπωσης της έµφυλης ταυτότητας στην επίσηµη 

τέχνη της περιόδου.  

Στο σηµείο αυτό χρειάζεται να διευκρινιστεί ότι εξετάζω το κοινωνικό φύλο µε βάση τον 

προσδιορισµό του από την Joan Wallach Scott. Σύµφωνα µε την Scott, «ο πυρήνας του ορισµού 

(του φύλου) θεµελιώνεται στην άρρηκτη σύνδεση δυο προτάσεων: το φύλο αποτελεί συστατικό 

στοιχείο των κοινωνικών σχέσεων, που στηρίζεται στις αντιληπτές διαφορές ανάµεσα στα δυο 

φύλα, και το φύλο είναι πρωταρχικός τρόπος νοηµατοδότησης των σχέσεων εξουσίας». Η Scott, 

θεωρεί ότι το φύλο συµπυκνώνει: 

α) πολιτισµικά σύµβολα που αντανακλούν πολλαπλές αναπαραστάσεις, 

β) κανονιστικές αντιλήψεις, οι οποίες εκφράζονται σε θρησκευτικά, εκπαιδευτικά, 

επιστηµονικά, νοµικά και πολιτικά δόγµατα που διατυπώνουν ερµηνείες για τα νοήµατα των 

συµβόλων, εκφράζοντας µε κατηγορηµατικό τρόπο το νόηµα του άντρα και της γυναίκας και 

συνεπώς παγιώνοντας µια δυαδική αναπαράσταση του φύλου, 

γ) αναφορές σε κοινωνικούς θεσµούς και οργανώσεις, και 

δ) την κοινωνικά κατασκευασµένη έµφυλη ταυτότητα.  
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Συνοψίζοντας το περιεχόµενο και τη λειτουργία του φύλου, η Scott προτείνει στους 

ιστορικούς «…να εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους κατασκευάζονται ουσιαστικά οι 

έµφυλες ταυτότητες, και να συσχετίζουν τα πορίσµατά τους µε µια σειρά δραστηριοτήτων, 

κοινωνικών οργανώσεων και ιστορικά συγκεκριµένων πολιτισµικών αναπαραστάσεων»5. Η 

µελέτη των αναπαραστάσεων του φύλου στην κρατικά επιχορηγούµενη αµερικάνικη, σοβιετική 

και γερµανική τέχνη της δεκαετίας του ’30 φιλοδοξεί να αποτελέσει παράλληλα µια µελέτη των 

πολιτισµικών συµβόλων και των κανονιστικών αντιλήψεων που καθορίζουν το νόηµα των 

συµβόλων και των θεσµών που προωθούν τις συγκεκριµένες αντιλήψεις. 

Με την ξεχωριστή εξέταση των αναπαραστάσεων της αγροτικής και τις αστικής 

κοινότητας (2η και 3η ενότητα) επιχειρείται µια συστηµατική µελέτη των διαφορετικών όψεων 

του κοινωνικού φύλου. Στις αναπαραστάσεις της πρώτης κατηγορίας παρατηρείται µια έµφαση 

στην οικογένεια και τη γυναίκα, ενώ σε εκείνες της δεύτερης κατηγορίας η προσοχή εστιάζεται 

βασικά στη βιοµηχανική εργασία και την κοινωνική δραστηριότητα του άνδρα. Αυτή είναι η 

κυρίαρχη τάση και στις τρεις περιπτώσεις, παρόλο που στις απεικονίσεις της ζωής στην πόλη, 

ιδίως στη σοβιετική εικονογραφία και σε µικρότερο βαθµό στην αµερικάνικη, η γυναίκα 

παρουσιάζεται να συµµετέχει σε «ανδρικές» σφαίρες δραστηριότητας. Στην τέταρτη και 

τελευταία ενότητα της εργασίας αποπειράται µια παράλληλη σύγκριση της τέχνης και των τριών 

καθεστώτων, µε στόχο την ανάδειξη των σηµείων σύγκλισης και απόκλισης.  

Λίγες παρατηρήσεις τώρα σχετικά µε τα χρονολογικά όρια της εργασίας. Καταρχήν τα 

τρία καθεστώτα εδραιώνονται σε κοντινές µεν, αλλά διαφορετικές χρονικές στιγµές: ο Στάλιν 

κυριαρχεί στο Κ. Κ. στο τέλος της δεκαετίας του ’20 (1928-29), ο Ρούζβελτ κερδίζει τις 

προεδρικές εκλογές το Νοέµβρη του 1932 και αναλαµβάνει καθήκοντα τον Μάρτη του 1933 και 

ο Χίτλερ εκλέγεται καγκελάριος της Γερµανίας τον Ιανουάριο του 1933, αλλά κυριαρχεί στην 

πολιτική ζωή της χώρας ήδη από το 1930. Σε ότι αφορά τα έργα που συµπεριλήφθησαν στην 

εργασία, τα περισσότερα ανήκουν – όπως δηλώνει και ο τίτλος - στη δεκαετία του ’30. Ωστόσο, 

επέλεξα και κάποια έργα που δηµιουργήθηκαν και εκτέθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’40, 

υπό τις προϋποθέσεις όµως, ότι η επεξεργασία του θέµατός τους δεν έχει επηρεαστεί από την 

έναρξη του πολέµου, ότι δεν παρουσιάζουν κάποια ουσιαστική διαφορά µε αντίστοιχα έργα της 

προηγούµενης δεκαετίας και ότι προσθέτουν κάποιο στοιχείο, το οποίο συµβάλλει στην 

καλύτερη κατανόηση του θέµατος.       

                                                 
5 Τζόουν Ουόλακ Σκοτ, «Το φύλο: µια χρήσιµη κατηγορία της ιστορικής ανάλυσης», µτφρ. Κωστούλα Σκλαβενίτη, στο 
Σιωπηρές Μαρτυρίες: Γυναίκες και φύλο στην ιστορική αφήγηση, επιµ. Έφη Αβδελά και Αγγέλικα Ψαρρά, Αλεξάνδρεια, 
Αθήνα 1997, 309-311.  
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Το εγχείρηµα της συγκεκριµένης εργασίας ήταν εξαρχής ιδιαίτερα φιλόδοξο, ιδίως από 

τη στιγµή που η έρευνα έπρεπε να προσαρµοστεί στα περιορισµένα χρονικά και χωρικά όρια 

µιας διπλωµατικής εργασίας. Την επεξεργασία του θέµατος κατέστησε ακόµη πιο δύσκολη η 

περιορισµένη σχετική βιβλιογραφία. Παρά το γεγονός ότι το κοινωνικό φύλο κατέχει κυρίαρχη 

θέση στη σοβιετική, τη ναζιστική και την αµερικάνικη τέχνη της περιόδου, ελάχιστες είναι οι 

ιστορικές µελέτες που επικεντρώνονται στην εξέτασή του (τουλάχιστον σε ότι αφορά τον τοµέα 

των εικαστικών τεχνών στον οποίο επικεντρώθηκα). Επιπλέον, αν και η βιβλιογραφία σχετικά µε 

τον σοσιαλιστικό ρεαλισµό είναι πλούσια, οι περισσότερες µελέτες επικεντρώνονται στις 

πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που οδήγησαν στην επιβολή του και όχι σε µια λεπτοµερή 

µορφολογική ανάλυση των ίδιων των έργων τέχνης.  

Η περίπτωση της τέχνης της περιόδου του New Deal ήταν ακόµη πιο δύσκολη. Η 

ιστορική έρευνα έχει ασχοληθεί σε µεγάλο βαθµό µε τις συνθήκες δηµιουργίας και τον τρόπο 

λειτουργίας των Οµοσπονδιακών Προγραµµάτων Τέχνης, όµως στις περισσότερες µελέτες 

παρουσιάζεται µια σύντοµη επισκόπηση των έργων τέχνης µε έµφαση στο περιεχόµενό τους και 

όχι στα µορφολογικά στοιχεία τους6. Επίσης, πολλά από τα έργα αυτά είναι σήµερα 

κατεστραµµένα ή χαµένα και µας είναι γνωστά µόνο µέσω ασπρόµαυρων αναπαραγωγών ή 

γραπτών µαρτυριών της εποχής7. Σε γενικές γραµµές η τέχνη των Οµοσπονδιακών 

Προγραµµάτων του New Deal παραµένει «θαµµένη» και όπως παρατηρεί ο Jonathan Harris, τα 

περισσότερα βιβλία µε θέµα τους την αµερικάνικη τέχνη του 20ου αιώνα αφιερώνουν ελάχιστες 

σελίδες στην περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης ή στέκονται µόνο σε ορισµένες µεµονωµένες 

περιπτώσεις καλλιτεχνών (συνήθως στον Edward Hopper και τον Stuart Davis)8. Η τέχνη της 

περιόδου απορρίπτεται ως «κακή» και υπερβολικά στρατευµένη, ως µια ατυχής παρένθεση, 

συµπτωµατική της γενικότερης κρίσης της περιόδου. Στην καλύτερη περίπτωση αναγνωρίζεται η 

                                                 
6 Βλέπε ενδεικτικά, Francis V. O'Connor (επιµ.), New Deal Art Projects: An Anthology of Memoirs, Smithsonian Institution 
Press, Ουάσινγκτον 1972, Belisario R. Contreras, Tradition and Innovation in New Deal Art, Bucknell University Press, 
Λιούισµπεργκ 1983, Marlene Park και Gerald E. Markowitz, Democratic Vistas: Post Offices and Public Art in the New 
Deal, Temple University Press, Φιλαδέλφεια 1984, Jonathan Harris, Federal Art and National Culture: The Politics of 
Identity in New Deal America, Cambridge University Press, Κέιµπριτζ 1995 και  Alan Howard Levy, Government and the 
Arts: Debates over Federal Support of the Arts in America from George Washington to Jesse Helms, University Press of 
America, Λάνχαµ 1997. Εξαίρεση αποτελεί η µελέτη της Barbara Melosh Engendering Culture: Manhood and Womanhood 
in New Deal Public Art and Theater (Smithsonian Institution Press, Ουάσινγκτον 1991), στην οποία µάλιστα η συγγραφέας 
εξετάζει την τέχνη της περιόδου από την σκοπιά του κοινωνικού φύλου. Ωστόσο, η αδυναµία της συνίσταται αφενός στο ότι 
εξετάζει την καλλιτεχνική παραγωγή ενός µόνο από τα τέσσερα Οµοσπονδιακά Προγράµµατα της εποχής και αφετέρου 
στην αντιπαραβολή εικαστικών έργων µε θεατρικές παραστάσεις, η οποία είναι προβληµατική κυρίως επειδή η Melosh 
εξετάζει τις δηµιουργίες δυο ξεχωριστών προγραµµάτων (του Section και του WPA), οι διαχειριστές των οποίων είχαν 
διαφορετικές αισθητικές και πολιτικές απόψεις.   
7 ∆υστυχώς σε ορισµένες περιπτώσεις αναγκάστηκα να χρησιµοποιήσω ασπρόµαυρες αναπαραγωγές των έργων ή 
φωτογραφίες κακής ποιότητας.  
8 Harris, 1.  
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αξία της ως «προπαρασκευαστικό σχολείο» των καλλιτεχνών  που πρωταγωνίστησαν στον χώρο 

της µεταπολεµικής µοντέρνας αµερικάνικης τέχνης (όπως ο Jackson Pollock). Την ίδια στιγµή 

δεν υπάρχουν επαρκείς µελέτες για την κοινωνική θέση της γυναίκας κατά την περίοδο του New 

Deal, γεγονός που δυσκόλεψε ακόµη πιο πολύ την διαπραγµάτευση αυτού του κοµµατιού9. 

Αντίθετα, για τη συγγραφή του τµήµατος της εργασίας που αφορά τη ναζιστική Γερµανία 

βοηθήθηκα πολύ από ένα πλήθος µελετών σχετικά µε τη ναζιστική πολιτική, κοινωνία και τέχνη, 

καθώς και τη θέση της γυναίκας στα παραπάνω πεδία.    

Η εργασία αυτή δεν θα µπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς την εξάµηνη διαµονή µου στις 

ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της οποίας είχα την ευκαιρία να εκµεταλλευτώ τις πλούσιες συλλογές 

των βιβλιοθηκών του Σικάγο, να δω από κοντά, κάποια –έστω και ελάχιστα- έργα τέχνης της 

περιόδου του New Deal και γενικά να εξοικειωθώ µε µια τέχνη για την οποία γνώριζα ελάχιστα 

πριν ασχοληθώ µαζί της. Αντίθετα, µια από τις µεγαλύτερες αδυναµίες αυτής της εργασίας 

συνίσταται στο ότι δεν είχα τη δυνατότητα να ερευνήσω το αρχειακό υλικό της περιόδου. 

Ενδεχοµένως µια τέτοια έρευνα να µε οδηγούσε σε διαφορετικά συµπεράσµατα, καθώς χωρίς 

αυτήν υποχρεώθηκα να «κατευθυνθώ» από τις επιλογές έργων τέχνης, τις οποίες έκαναν άλλοι, 

έχοντας µάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις διαφορετικά κριτήρια από τα δικά µου. Είναι 

πιθανό εποµένως πολλά από τα συµπεράσµατά µου να είναι αυθαίρετα. Παρόλα αυτά, καθώς δεν 

γνωρίζω κάποια άλλη προσπάθεια που να εστιάζει στη συγκριτική µελέτη της ναζιστικής, της 

σοβιετικής και της αµερικάνικης τέχνης της δεκαετίας του ’30, εξετάζοντας µάλιστα την τέχνη 

αυτή µε βασικό εργαλείο ανάλυσης τις αναπαραστάσεις του κοινωνικού φύλου, θεωρώ ότι η 

παρούσα εργασία αποτελεί ένα τουλάχιστον ένα πρώτο βήµα προς αυτήν την κατεύθυνση. Με το 

κείµενο αυτό δεν επιχειρείται η κάλυψη ιστορικών κενών, αλλά η έναρξη ενός διαλόγου σχετικά 

µε τη σηµασία των αναπαραστάσεων του κοινωνικού φύλου στην επίσηµη τέχνη τριών 

ανταγωνιστικών πολιτικών συστηµάτων, τα οποία καθόρισαν σε µεγάλο βαθµό την ιστορία του 

20ου αιώνα.  

* 

Η έρευνα για την παρούσα εργασία έγινε στις βιβλιοθήκες του University of Chicago, 

της Chicago Public Library και των Ryerson & Burnham Libraries του Art Institute of Chicago. 

Οι µεταφράσεις των παραθεµάτων στα οποία παραπέµπω έχουν γίνει από εµένα. 

                                                 
9 Οι ιστορικοί του αµερικάνικου φεµινισµού ή της ιστορίας των γυναικών στέκονται ιδιαίτερα στην περίοδο του τέλους του 
19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, παρακάµπτοντας την περίοδο του New Deal ως περίοδο παρακµής του φεµινιστικού 
κινήµατος και συνεχίζοντας την αφήγησή τους µε την εξέταση της περιόδου από το 1945 και µετά. Η προσέγγιση αυτή 
αντιστοιχεί στην προσέγγιση των συναδέλφων τους του τοµέα της ιστορίας της τέχνης. Αντιλαµβάνεται κανείς εποµένως τις 
δυσκολίες που συνάντησα στη συγγραφή τόσο του κοµµατιού που αναφέρεται στην κοινωνική θέση της γυναίκας κατά την 
περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης, όσο και της ενότητας που είναι αφιερωµένη στην τέχνη της ίδιας περιόδου.  
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* 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό των παραπάνω βιβλιοθηκών, το οποίο υπήρξε 

πάντοτε πρόθυµο να µε βοηθήσει «κρατώντας» για λογαριασµό µου βιβλία τα οποία δεν 

µπορούσα να δανειστώ χωρίς να είµαι µέλος της εκεί ακαδηµαϊκής κοινότητας. Ιδιαίτερα 

εξυπηρετικοί ήταν και οι υπεύθυνοι των Lane Technical High School και Lucy Flower Technical 

High School στο Σικάγο, οι οποίοι µου άνοιξαν τις πόρτες τους και µου επέτρεψαν να 

φωτογραφήσω τις παραστάσεις µνηµειακής ζωγραφικής που βρίσκονται εκεί.  

Ευχαριστώ τους υπεύθυνους του Εθνικού Μουσείου της Ουκρανίας, οι οποίοι µου 

παρείχαν άµεσα πληροφορίες για ορισµένα έργα της συλλογής του Μουσείου. 

Πάνω απ’ όλα ευχαριστώ τους γονείς µου για την «υποτροφία» τους και τη στήριξή τους, 

τη Ντίνα για τη φιλοξενία της, το Μάνο και την Ελένη για τη βοήθειά τους και ιδιαίτερα την 

Πόπη για το χρόνο που µου διέθεσε, για τις πολύωρες συζητήσεις µας και τις πολύτιµες 

υποδείξεις της.     
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1. ΕΞΟΥΣΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ: Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

ΣΤΗ ΣΤΑΛΙΝΙΚΗ ΡΩΣΙΑ, ΤΗ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΠΑ ΤΟΥ NEW DEAL 

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται µια σύντοµη παρουσίαση των βασικότερων στοιχείων 

της θεσµικής –κυρίως- αντιµετώπισης της γυναίκας στις τρεις χώρες. Χρειάζεται να 

διευκρινιστεί εκ των προτέρων ότι οι διαφορετικές κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, η διαφορετική 

οργάνωση των τριών καθεστώτων, αλλά και λόγοι που σχετίζονται µε την υπάρχουσα σχετική 

βιβλιογραφία, οδήγησαν στην µετατόπιση του κέντρου βάρους σε κάθε περίπτωση. Στην 

περίπτωση της Σοβιετικής Ένωσης, δεν θα µπορούσε να εξηγηθεί ο συντηρητικός χαρακτήρας 

των σταλινικών µεταρρυθµίσεων, χωρίς να γίνει µια αναφορά στις προηγούµενες σχετικές 

πρωτοβουλίες του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Κρίθηκε απαραίτητο εποµένως να ξεκινήσει η 

εξέταση του ζητήµατος από το 1917, χρονιά ανατροπής του πολιτικού σκηνικού στη χώρα και να 

µην περιοριστεί µόνο στη δεκαετία του ’30. Μια σύντοµη αναφορά στην προηγούµενη δεκαετία 

επιχειρήθηκε και στην περίπτωση της Γερµανίας. Γενικά, το σταλινικό και το ναζιστικό 

καθεστώς εκφράζουν –επίσηµα τουλάχιστον- τη ρήξη µε την προηγούµενη ισχύουσα πολιτική 

τάξη (τσαρική αυτοκρατορία και αστική δηµοκρατία αντίστοιχα), ενώ η διακυβέρνηση του 

Ρούζβελτ τη συντήρησή της (µε την προώθηση ορισµένων διορθωτικών µεταρρυθµίσεων)10. 

Έτσι, στην πρώτη περίπτωση θεώρησα απαραίτητη την αναδροµή στις δυο προηγούµενες 

δεκαετίες, ώστε να γίνουν αντιληπτά το µέγεθος και η ουσία των αλλαγών που προώθησαν η 

ναζιστική και η σοβιετική εξουσία στη διάρκεια της δεκαετίας του ’30, ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση, καθώς οι θεσµικές µεταρρυθµίσεις που αφορούσαν την κοινωνική θέση της γυναίκας 

προηγούνται της δεκαετίας του ’30 και έµειναν ανέπαφες κατά τη διάρκειά της, έδωσα ιδιαίτερη 

προσοχή στο κατά πόσο η πολιτική της περιόδου του New Deal –κυρίως η εργασιακή και η 

κοινωνική- οδήγησαν σε έναν επαναπροσδιορισµό της έµφυλης ταυτότητας11.  

1.1 Το ζήτηµα των έµφυλων σχέσεων στην επαναστατική Ρωσία: πρώιµοι 

πειραµατισµοί και η σταλινική «λύση». 

Στη Ρωσία, µετά την επιτυχία της Οκτωβριανής Επανάστασης, οι Μπολσεβίκοι 

απέκτησαν τη δυνατότητα να µετατρέψουν τη θεωρητική στήριξη της γυναικείας χειραφέτησης 

σε επίσηµη κρατική πολιτική µέσω της προώθησης συγκεκριµένων σχετικών µέτρων. Για πρώτη 

φορά διέθεταν τα µέσα για µια αποφασιστική πολιτική παρέµβαση, θεσµικού χαρακτήρα και 

                                                 
10 Για µια κριτική άποψη απέναντι στην πολιτική του New Deal βλέπε Barton J. Bernstein, «The Conservative Effects 
of Liberal Reform», στο Towards a New Past: Dissenting Essays in American History, επιµ. Barton J. Bernstein, 
Pantheon, Νέα Υόρκη 1968,   
11 Για τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του ’30 βλέπε Thomas E. Hall και David J. Ferguson, The Great Depression: 
an International Disaster of Perverse Economic Policies, University of Michigan Press, Αν Άρµπορ 1998. 
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ευρύτερης απεύθυνσης. Η αναρρίχηση στην εξουσία, όµως, ανέδειξε µια σειρά ιδεολογικών 

διαφωνιών στο εσωτερικό της παράταξης των Μπολσεβίκων. Παρά τη γενική συµφωνία σε ότι 

αφορά την ανάληψη δράσης για τη χειραφέτηση της γυναίκας, προέκυψαν διαφωνίες σχετικά µε 

τη φύση του προβλήµατος της έµφυλης ανισότητας, τον τρόπο αντιµετώπισής του και το βαθµό 

προτεραιότητας αυτής της δράσης. 

Σύµφωνα µε την Gail Warshofsky Lapidus στο εσωτερικό του Κόµµατος αναπτύχθηκαν 

τρεις βασικές προσεγγίσεις απέναντι στο ζήτηµα της γυναικείας χειραφέτησης12. Η πρώτη 

εστίαζε στην απαλλαγή της γυναίκας από τους οικονοµικούς δεσµούς της οικογένειας, την έξοδό 

της από τον καταπιεστικό µικρόκοσµο του νοικοκυριού και την µαζική είσοδό της στην 

παραγωγή. Μια δεύτερη πιο τεχνοκρατική προσέγγιση επικεντρωνόταν στα οικονοµικά οφέλη 

που θα προέκυπταν από τη διοχέτευση της γυναικείας εργασίας στην παραγωγή και τέλος µια 

τρίτη έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα στη µόρφωση και στην πολιτική διαφώτιση των γυναικών. 

Ωστόσο, η διάκριση αυτή ήταν λιγότερο αυστηρή απ’ όσο υπονοεί η Lapidus. Τα κοµµατικά 

στελέχη φαίνεται ότι λάµβαναν υπόψη τους παραµέτρους και των τριών απόψεων, οι οποίες ήταν 

εξάλλου αλληλένδετες σε µεγάλο βαθµό. Χαρακτηριστικά, ο Λένιν θεωρούσε τη γυναικεία 

χειραφέτηση προϋπόθεση της επιτυχίας της σοσιαλιστικής επανάστασης, επισηµαίνοντας τόσο 

τον καταπιεστικό όσο και τον «αντιπαραγωγικό» χαρακτήρα της οικιακής εργασίας, ενώ 

παράλληλα έκρινε επείγουσα την ανάγκη της µόρφωσης και της πολιτικής διαφώτισης της 

γυναίκας. Ο Στάλιν, από την άλλη, δεν εντάσσεται αυστηρά στους υποστηρικτές της τρίτης 

προσέγγισης, όπου τον τοποθετεί η Lapidus, αλλά, όπως φαίνεται από την πολιτική που 

ακολούθησε, συντασσόταν κυρίως µε την τεχνοκρατική θεώρηση του ζητήµατος της γυναικείας 

χειραφέτησης. Η µεγαλύτερη διαφωνία των µπολσεβίκων περιστρεφόταν γύρω από δυο 

ερωτήµατα: η γυναικεία χειραφέτηση αποτελούσε όρο ή συνέπεια της επανάστασης και η δράση 

για την επίτευξή της έπρεπε ή όχι να συγκαταλεχθεί στις άµεσες προτεραιότητες του κόµµατος; 

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις απέναντι στον τρόπο χειραφέτησης της γυναίκας δεν 

αποτελούσαν ούτε το µοναδικό ούτε το βασικότερο πρόσκοµµα στην προσπάθεια µιας 

αποτελεσµατικής πολιτικής παρέµβασης προς αυτήν την κατεύθυνση. Τα εµπόδια που έπρεπε να 

ξεπεραστούν ήταν πολλά και σχετίζονταν µε την ετοιµότητα ενός πληθυσµού διαποτισµένου επί 

αιώνες µε τις ηθικές αξίες της τσαρικής και της εκκλησιαστικής εξουσίας να κατανοήσει και να 

αποδεχτεί νέες αντιλήψεις που απέβλεπαν στην ανατροπή των παραδοσιακών ρόλων των δυο 

φύλων. Ο Λένιν είχε συνοψίσει το πρόβληµα προειδοποιώντας ότι «η ισότητα στο νόµο απέχει 

                                                 
12 Gail Warshofsky Lapidus, Women in Soviet Society: Equality, Development, and Social Change, University of 
California Press, Μπέρκλεϊ 1978, 73-77. 
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πολύ από την ισότητα στη ζωή»13. Επιπλέον, οι συνθήκες οικονοµικής ανέχειας και πολιτικής 

αστάθειας, αποτέλεσµα των µακρόχρονων στρατιωτικών συγκρούσεων, δεν ευνοούσαν την 

εφαρµογή ουσιαστικών πρακτικών µέτρων. 

Εκείνο που µπορούσε να γίνει σε πρώτο στάδιο ήταν η κατάργηση του τσαρικού 

οικογενειακού δικαίου το οποίο συντηρούσε την ανδρική κυριαρχία και η παράλληλη 

κατοχύρωση της ισότητας των δυο φύλων στη νέα σοβιετική νοµοθεσία14. Έτσι, το πρώτο 

σοβιετικό σύνταγµα (1918) όριζε ίσα πολιτικά δικαιώµατα για τους άνδρες και τις γυναίκες, στις 

οποίες παραχωρούσε για πρώτη φορά το δικαίωµα της ψήφου. Είχε προηγηθεί, στις 11 

Νοεµβρίου του 1917, ένα διάταγµα το οποίο καθιέρωνε την οχτάωρη εργασία για όλους τους 

εργάτες ανεξαρτήτως φύλου, ενώ απαγόρευε τις υπερωρίες για τις γυναίκες και την απασχόλησή 

τους σε ορισµένα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα15. Επιπλέον, το νέο οικογενειακό δίκαιο 

προωθούσε αλλαγές στις σχέσεις ιδιοκτησίας και στους νόµους περί κληρονοµιάς µε στόχο την 

αποδυνάµωση της οικονοµικής εξάρτησης της γυναίκας από τα ανδρικά µέλη της οικογένειας16. 

Τον Οκτώβρη του 1918 καταργήθηκε ο θρησκευτικός γάµος και διευκολύνθηκε η αίτηση 

διαζυγίου, ενώ δυο χρόνια αργότερα, παρά το γεγονός ότι η έκτρωση αντιµετωπιζόταν ακόµη ως 

«σοβαρή κοινωνική συµφορά», αναγνωρίστηκε το δικαίωµα της προσφυγής της γυναίκας σε 

αυτήν17. Τέλος, το κράτος ανήγγειλε την ίδρυση δηµόσιων λεσχών σίτισης, βρεφονηπιακών και 

παιδικών σταθµών, δηµόσιων πλυντηρίων, ακόµη και δηµόσιων ραφείων µε στόχο την 

κοινωνικοποίηση της οικιακής εργασίας και τη συνακόλουθη απελευθέρωση της γυναίκας από 

τον καταπιεστικό µικρόκοσµο του ιδιωτικού νοικοκυριού. 

Αν και η κοινωνικοποίηση της οικιακής εργασίας αποτελούσε ένα αποφασιστικό βήµα 

προς την κατεύθυνση της αναβάθµισης της κοινωνικής θέσης της γυναίκας, η στελέχωση των 

νέων υπηρεσιών µε γυναικείο κυρίως προσωπικό φανέρωνε τη συνεχιζόµενη θεώρηση της 

οικιακής εργασίας ως «γυναικείας». Η οικιακή εργασία αµειβόταν και κοινωνικοποιούνταν, 

αλλά υποκείµενό της παρέµενε η γυναίκα. Υπάρχουν µάλιστα περιπτώσεις όπου κοµµατικά 

                                                 
13 Mary Buckley, Women and Ideology in the Soviet Union, University of Michigan Press, Αν Άρµπορ 1989, 27. 
14 Η τσαρική νοµοθεσία όριζε ότι η γυναίκα ««είναι υποχρεωµένη να υπακούει στον άντρα της, ο οποίος αποτελεί τον 
αρχηγό της οικογένειας…να προσφέρει σε αυτόν κάθε ευχαρίστηση και να είναι στοργική απέναντί του, αφού αυτός είναι ο 
αφέντης του σπιτιού». Ακόµη, σύµφωνα µε τον παλιό νόµο µια γυναίκα χρειαζόταν την έγκριση του συζύγου της ώστε να 
δουλέψει ή να σπουδάσει και ήταν υποχρεωµένη να τον ακολουθεί σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας·  Buckley, 34.  
15 Lapidus, 60. Παράλληλα, µια σειρά νέων ρυθµίσεων όριζε ίσο µισθό για εργασία του ίδιου είδους και της ίδιας 
ποιότητας, κοινό κατώτατο µισθολογικό όριο, ίσα ασφαλιστικά δικαιώµατα σε περίπτωση αρρώστιας και τέλος άδεια 
µητρότητας µε πλήρεις αποδοχές για οχτώ εβδοµάδες πριν και οχτώ εβδοµάδες µετά την κύηση·  Buckley, 34-35. 
16 ∆εν επιτρεπόταν σε κανέναν από τους δυο συζύγους να περιορίσει τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα του άλλου, ενώ 
καταργήθηκε µια τσαρική ρύθµιση που όριζε τον αποκλεισµό ή την παραχώρηση πολύ µικρών µεριδίων κληρονοµιάς στις 
γυναίκες· Lapidus, 59. 
17 Βλ. Wendy Z. Goldman, Women the State and Revolution: Soviet Family Policy and Social Life, 1917-1936, Cambridge 
University Press, Κέιµπριτζ 1993, 1 και Buckley, 35.  
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στελέχη επισήµαιναν τον έµφυλο καταµερισµό της εργασίας όχι για να τον αµφισβητήσουν, 

αλλά για να τον ενθαρρύνουν. Ακόµη και η Αλεξάντρα Κολλοντάι, µια από τις πιο δραστήριες 

ρωσίδες φεµινίστριες πριν και µετά από την Οκτωβριανή Επανάσταση, έγραφε το 1923: «οι 

άνδρες στήνουν µε γρήγορους ρυθµούς σοβιετικούς µηχανισµούς διακυβέρνησης, παραγωγής 

και ελέγχου, ενώ την ίδια στιγµή οργανώνουν τον Κόκκινο Στρατό. Μπροστά από τις εργάτριες 

και τις αγρότισσες ορθώνεται µια σειρά καθηκόντων όπως η αναδιοργάνωση πτυχών της 

καθηµερινής ζωής, η δηµιουργία αιθουσών σίτισης και κοινοβιακών χώρων, η οργάνωση της 

κοινωνικής εκπαίδευσης και η προστασία της µητρότητας»18. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η 

συµµετοχή της γυναίκας στην παραγωγική διαδικασία µπορεί να αποτελούσε αναγκαίο όρο για 

την κατάργηση της έµφυλης ανισότητας, αλλά δεν συνιστούσε την καθαυτή λύση του 

προβλήµατος. Το πρόβληµα δεν είχε µόνο οικονοµικά αίτια, αλλά συνδεόταν µε την κατασκευή 

αυστηρά διαχωρισµένων έµφυλων κοινωνικών ρόλων, ενάντια στους οποίους δεν αρθρωνόταν 

µια επαρκής, ριζική κριτική. Η σοβιετική παρέµβαση στον καθορισµό των σχέσεων των δυο 

φύλων γινόταν από κάποιους αντιληπτή ως µια προσπάθεια κοινωνικής διόρθωσης της 

βιολογικής ανισότητάς τους19. 

Για τον συντονισµό της δράσης του Κόµµατος προς την κατεύθυνση της γυναικείας 

χειραφέτησης δηµιουργήθηκε ύστερα από πιέσεις της Κολλοντάι, της Inessa Armand, της 

Nadezhda Krupskaia και άλλων φεµινιστριών που ανήκαν στο Κ. Κ., το Zhenotdel [συντόµευση 

του Ζhenskii Οtdel/Γυναικείο Τµήµα (του Κόµµατος)]. Τo Zhenotdel συστάθηκε το 1919, όταν 

στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της Κεντρικής Επιτροπής του Κ.Κ., συνενώθηκαν όλες οι 

Επιτροπές για την Αγκιτάτσια και την Προπαγάνδα στις Εργαζόµενες Γυναίκες20. Βασικοί 

άξονες της δράσης του ήταν: η στοιχειώδης εκπαίδευση των αναλφάβητων γυναικών, η 

εξοικειωσή τους µε την επίσηµη ιδεολογία, η προετοιµασία τους για την ανάληψη υπεύθυνων 

πολιτικών πόστων µε απώτερο στόχο την εκπροσώπησή τους στα ανώτερα κλιµάκια των 

                                                 
18 Lapidus, 66. ∆ιαφορετική προσέγγιση απέναντι στο ζήτηµα είχε η Nadezhda Krupskaia, η οποία διαµαρτυρήθηκε πολλές 
φορές ενάντια στην τάση της προώθησης των γυναικών σε δουλειές που συνδέονταν µε την κοινωνική πρόνοια, την 
εκπαίδευση, τη δηµόσια υγεία, τη φύλαξη και την ανατροφή των παιδιών. Η Krupskaia υποστήριζε ότι οι γυναίκες θα 
έπρεπε να ενθαρρύνονται, ώστε να συµµετέχουν σε όλους τους τοµείς της κοινωνικής ζωής και κυρίως στον οικονοµικό και 
πολιτικό σχεδιασµό.    
19 Lapidus, 85.  
20 Lapidus, 63. Από την ηγεσία του Zhenotdel πέρασαν κατά σειρά η Αρµάντ (µέχρι το θάνατό της το 1920), η Κολλοντάι 
(µέχρι το 1922), η Sophia Smidovich (1922-1924), η Klavdiia Nikolaeva (1924-1927) και η Aleksandra Artiukhina (µέχρι 
το 1930). Το Zhenotdel εξέδιδε ένα περιοδικό (Kommunistka/Κοµµουνίστρια), επιµελήτρια του οποίου ήταν Κρούπσκαϊα. 
Για το Zhenotdel βλέπε επίσης, Barabara Evans Clements, «The Utopianism of the Zhenotdel», Slavic Review 51/2, 1992, 
485-496.  
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κοµµατικών οργάνων και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δηµιουργία των δηµόσιων οικιακών 

και οικογενειακών υπηρεσιών21.  

Ωστόσο, η δράση του Zhenotdel αντιµετωπίστηκε εχθρικά τόσο από κοµµατικά στελέχη 

όσο και από ένα µεγάλο κοµµάτι του πληθυσµού. Ενώ η πλειοψηφία των µελών του γυναικείου 

οργάνου επιθυµούσε µια πολύπλευρη δράση επικεντρωµένη στην εξάλειψη των συνθηκών που 

εµπόδιζαν τη χειραφέτηση της γυναίκας, το Κ. Κ. και οι τοπικοί αντιπρόσωποί του 

αντιλαµβάνονταν ως αποκλειστική σχεδόν αποστολή του την πολιτική διαφώτιση των γυναικών 

και τη συµπόρευσή τους µε την επίσηµη κοµµατική γραµµή22. Η Κ. Ε. του Κόµµατος 

διατηρούσε σοβαρές επιφυλάξεις απέναντι στη φεµινιστική δράση του Zhenotdel, καθώς 

διέκρινε σε αυτήν τον κίνδυνο της διάσπασης του κοινού ταξικού µετώπου23. Από την άλλη, 

αρκεί να αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι µέχρι το 1927 τα τρία τέταρτα του αγροτικού 

πληθυσµού δεν είχαν έρθει σε επαφή µε καµία κοµµατική δραστηριότητα, για να αντιληφθεί το 

βαθµό ετοιµότητας των λαϊκών στρωµάτων να αποδεχτούν τη δράση και τις αντιλήψεις µιας 

ριζοσπαστικής φεµινιστικής οργάνωσης24. Στις µικρές και συντηρητικές αγροτικές κοινότητες, 

στις οποίες κατοικούσε το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού και ακόµη περισσότερο στις 

ασιατικές σοβιετικές δηµοκρατίες, οι ακτιβίστριες του Zhenotdel εκλαµβάνονταν στις 

περισσότερες περιπτώσεις ως φορείς µιας αρνητικής (από την άποψη της κατάλυσης των 

παραδοσιακών αξιών και της «ηθικής διαφθοράς») και όχι θετικής αλλαγής. Οι πιέσεις στο 

εσωτερικό του Κ. Κ. οδήγησαν τελικά τον Ιανουάριο του 1930 στη διάλυση του Zhenotdel µε τη 

δικαιολογία της καταπολέµησης του «παραλληλισµού», δηλαδή της ξεχωριστής προσπάθειας 

δυο ή παραπάνω οργάνων του Κόµµατος προς την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Με βάση το 

σκεπτικό αυτό η δράση του Γυναικείου Τµήµατος απορροφήθηκε από το Τµήµα Agitprop: αφού 

για την κοµµατική ηγεσία το Zhenotdel δεν θα έπρεπε να εξυπηρετεί τίποτε περισσότερο από την 

πολιτική διαφώτιση της γυναίκας, η δράση του µπορούσε απλούστατα να αναληφθεί από το 

Τµήµα Πολιτικής ∆ιαφώτισης και Προπαγάνδας25. 

                                                 
21 Το 1917, δεκατέσσερα από τα δεκαεφτά εκατοµµύρια αναλφάβητων της χώρας ήταν γυναίκες· Richard Stites, The 
Women’s Liberation Movement in Russia: Feminism, Nihilism, and Bolshevism, 1860-1930, Princeton University Press, 
Πρίνστον 1991(1978¹), 397. 
22 Για τις προσπάθειες ελέγχου του Zhenotdel από το Κόµµα και τη διάλυση της οργάνωσης βλέπε Wendy Goldman, 
«Industrial Politics, Peasant Rebellion and the Death of the Proletarian Women’s Movement in the USSR», Slavic Review 
55/1, (άνοιξη 1996), 54-60 και 63-67. Στο σηµείο αυτό αξίζει να υπογραµµιστεί η άνιση εκπροσώπηση των δυο φύλων 
µέσα στο ίδιο το Κ. Κ., σε επίπεδο καταγεγραµµένων µελών. Το 1922 µόνο το 8 % των µελών ήταν γυναίκες, ενώ το 1939 
οι γυναίκες αποτελούσαν το 14,5 % των µελών του Κόµµατος· T. H. Rigby, Communist Party Membership in the USSR, 
1917-1967, Princeton University Press, Πρίνστον 1968, 361. 
23 Lapidus, 71. 
24 Lapidus, 68. 
25 Goldman, Industrial Politics, 56. 
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Η επικράτηση του Στάλιν στην κοµµατική ηγεσία συνοδεύτηκε από ριζικές πολιτικές και 

κοινωνικές αλλαγές. Η νέα πολιτική είχε σαφώς πιο τεχνοκρατικό προσανατολισµό. Όπως 

φάνηκε από το Α' Πενταετές Πλάνο, βασική προτεραιότητά της ήταν η ενίσχυση του 

παραγωγικού τοµέα, ιδίως της βιοµηχανίας. Μπροστά σε αυτή την ανάγκη το Κόµµα 

αντιλαµβανόταν σαν «χάσιµο χρόνου» οποιαδήποτε δραστηριότητα του Zhenotdel δεν αφορούσε 

την προσέλκυση νέων εργατριών στην παραγωγή. Παράλληλα, η πρωτοφανής µαζική είσοδος 

των γυναικών στην παραγωγή παρουσιαζόταν από το Κόµµα ως τεκµήριο της γυναικείας 

χειραφέτησης και της ισότητας των δυο φύλων. Στην πραγµατικότητα, όµως, η διάλυση του 

Zhenotdel είχε σαν αποτέλεσµα τη διακοπή ενός χρήσιµου έργου, καθώς ακόµη κι αν σε µεγάλο 

βαθµό οι ακτιβίστριες της οργάνωσης ασχολούνταν µε τη διάδοση της επίσηµης ιδεολογίας, 

ωστόσο έφερναν τις γυναίκες σε επαφή µε ορισµένες ριζοσπαστικές ιδέες, τις πληροφορούσαν 

για τις νέες δυνατότητες που ανοίγονταν µπροστά τους, ασκούσαν πίεση στην κεντρική εξουσία 

ώστε να υλοποιήσει τις δεσµεύσεις της και τέλος δηµιουργούσαν τις συνθήκες υπό τις οποίες 

µπορούσε να αµφισβητηθεί και να επαναπροσδιοριστεί ο κοινωνικός ρόλος της γυναίκας26.  

Την κατάργηση του Zhenotdel ακολούθησε η ψήφιση νόµων που κινούνταν σε τελείως 

αντίθετη κατεύθυνση από εκείνους της προηγούµενης περιόδου. Το 1936 τέθηκε σε ισχύ µια 

σειρά διαταγµάτων η οποία στόχευε στην ενίσχυση της πυρηνικής οικογένειας (δυσκολότερη 

έκδοση διαζυγίου, οικογενειακά επιδόµατα, ποινικοποίηση των εκτρώσεων)27. Σε πλήρη 

αντίθεση µε τον συντηρητικό χαρακτήρα αυτών των διαταγµάτων το νέο σύνταγµα που 

ψηφίστηκε την ίδια χρονιά διακήρυττε την απόλυτα ισότιµη θέση της γυναίκας και του άνδρα 

στη σοβιετική κοινωνία28. Η σταλινική εξουσία ήταν αναγκασµένη να δικαιολογεί τη νοµιµότητά 

της αναµασώντας σοσιαλιστικές ιδέες, διακηρύσσοντας την σχέση της µε αυτές και 

ισχυριζόµενη την έµπρακτη εφαρµογή τους, αλλά η πραγµατικότητα ήταν πολύ διαφορετική: «η 

                                                 
26 Είναι ενδεικτικό ότι ενώ στα κοµµατικά ψηφίσµατα και διατάγµατα της περιόδου 1917-1930 περιλαµβάνονται 301 
καταχωρήσεις στο θέµα «γυναίκα», οι καταχωρήσεις για τις τρεις επόµενες δεκαετίες είναι µόνο 3· Lapidus, 72.  
27 Για τα επιδόµατα βλέπε Roberta Manning, «Women in the Soviet Countryside on the Eve of World War II, 1935-1940», 
στο Russian Peasant Women, Beatrice Farnsworth και Lynne Viola (επιµ.), Oxford University Press, Οξφόρδη/Νέα Υόρκη 
1992, 206. Η εκστρατεία υπέρ της αναθεώρησης του Οικογενειακού Κώδικα είχε ξεκινήσει το 1934. Για το διάταγµα 
απαγόρευσης των εκτρώσεων βλέπε Janet Evans, «The Communist Party of the Soviet Union and the Women’s Question: 
The Case of the 1936 Decree ‘In Defense of Mother and Child’», Journal of Contemporary History 16/4, (Οκτώβριος 1981), 
757-775.  
28 Συγκεκριµένα, το 10ο κεφάλαιο του 122ου άρθρου του συντάγµατος όριζε ότι: «οι γυναίκες στη Σοβιετική Ένωση έχουν 
ίσα δικαιώµατα µε τους άνδρες σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής, κρατικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και πολιτικής 
ζωής». Στο κείµενο του συντάγµατος διευκρινιζόταν ότι η ισότητα των δυο φύλων διασφαλιζόταν «µε τη χορήγηση στις 
γυναίκες ίσων δικαιωµάτων µε τους άνδρες στη δουλειά, τη µισθοδοσία, την ανάπαυση και την αργία, την κοινωνική 
ασφάλιση και την εκπαίδευση και ακόµη µε την κρατική προστασία των συµφερόντων της γυναίκας και του παιδιού, µε την 
παροχή άδειας πλήρων αποδοχών πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και µε την ίδρυση ενός ευρέως δικτύου 
µαιευτηρίων, βρεφοκοµείων και νηπιαγωγείων». Το άρθρο 137 του 11ου κεφαλαίου, όριζε πως «οι γυναίκες έχουν ίσα 
δικαιώµατα µε τους άνδρες στην άσκηση του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι». Βλέπε το κείµενο του Συντάγµατος στο: 
http://www.departments.bucknell.edu/russian/const/1936toc.html  
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ζωή παρέκκλινε από τα προσχέδια, αλλά αυτά τα προσχέδια είχαν ανακηρυχθεί ιερά και 

απαγορευόταν η σύγκρισή τους µε ότι συνέβαινε στην πραγµατικότητα» 29. 

Η αλλαγή της κρατικής στάσης απέναντι στο γυναικείο ζήτηµα συµβάδιζε µε µια 

γενικότερη τάση αποκατάστασης προεπαναστατικών ηθικών και πολιτισµικών αξιών, η οποία 

παρατηρείται από τις αρχές της δεκαετίας του ’30 και µετά. Η κυριότερη ίσως µεταβολή ήταν η 

αποµάκρυνση από το συλλογικό ιδεώδες και η στροφή στην ατοµική αξία. Από τα µέσα της 

δεκαετίας του ’30 αρχίζουν να προβάλλονται συστηµατικά «εξαιρετικές» προσωπικότητες από 

κάθε τοµέα της κοινωνικής ζωής, οι οποίες εξυψώνονται σε µια ηρωική διάσταση, 

λειτουργώντας ως κοινωνικά πρότυπα. Η συντηρητική αυτή στροφή διακρίνεται επίσης στην 

προσπάθεια αποκατάστασης του θεσµού της οικογένειας. Το παράδειγµα του Anton Makarenko, 

του γνωστότερου θεωρητικού της εποχής σε ζητήµατα οικογενειακής διαπαιδαγώγησης, είναι 

χαρακτηριστικό: ενώ το 1933 ο Makarenko τόνιζε στο βιβλίο του Ο δρόµος προς τη ζωή το ρόλο 

της κοινωνίας στην ανατροφή των παιδιών, το 1937 στο έργο του Ένα βιβλίο για τους γονείς 

παρουσίαζε την οικογένεια ως το θεµέλιο της κοινωνίας30. Η αποκατάσταση αυτή των 

συντηρητικών αξιών διαιώνιζε την ανδρική κυριαρχία, καθώς τα κορυφαία κοινωνικά πρότυπα 

ενσαρκώνονταν από άνδρες.  

Η κρατική προώθηση της γυναικείας κίνησης της Obshchestvennitsa, δηλαδή των 

«κοινωνικά συνειδητοποιηµένων γυναικών» ή «γυναικών ακτιβιστριών», εκφράζει µε τον πιο 

χαρακτηριστικό τρόπο την αποκατάσταση των παραδοσιακών έµφυλων ρόλων. Στην κίνηση (οι 

απαρχές της οποίας προσδιορίζονται γύρω στο 1934) συµµετείχαν γυναίκες υψηλών στελεχών 

του βιοµηχανικού τοµέα, σταχανοβιτών και στρατιωτικών, οι οποίες δεν εργάζονταν στην 

παραγωγή, αλλά διέθεταν εθελοντικά τον χρόνο τους για τη βελτίωση του χώρου και των 

συνθηκών εργασίας των συζύγων τους. Μερικές ενδεικτικές εργασίες αυτών των γυναικών ήταν 

η βελτίωση του φαγητού στα κυλικεία, ο καθαρισµός και η διακόσµηση των κοιτώνων των 

εργατών31. Η άµισθη οικιακή εργασία επεκτεινόταν και στον εργασιακό χώρο του άνδρα ή για να 

το θέσουµε αλλιώς, η γυναίκα υπηρετούσε πλέον τον σύζυγό της όχι µόνο στο σπίτι, αλλά και 

στη δουλειά του. Το γεγονός ότι η Obshchestvennitsa οργανώθηκε, ενισχύθηκε και 

προπαγανδίστηκε από την κοµµατική ηγεσία δείχνει ταυτόχρονα το βαθµό εγκατάλειψης του 

κινήµατος για τη γυναικεία χειραφέτηση και της αποµάκρυνσης από τις φεµινιστικές αρχές του 

                                                 
29 Η περιγραφή αυτή ανήκει στη συγγραφέα Nadezhda Mandelshtam· Lapidus, 95.  
30 James van Geldern, «The Centre and the Periphery: Cultural and Social Geography in the Mass Culture of the 1930s», στο 
New Directions in Soviet History, επιµ. Stephen White, Cambridge University Press, Κέιµπριτζ 1992, 74. 
31 Thomas G. Schrand, «Soviet ‘Civic-Minded Women’ in the 1930s: Gender, Class, and Industrialization in a Socialist 
Society», Journal of Women’s History 11/3, (φθινόπωρο 1999), 127. 
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Zhenotdel. Ο εµφανώς υποβαθµισµένος ρόλος των «κοινωνικά συνειδητοποιηµένων γυναικών», 

η δράση των οποίων συνιστούσε µια µορφή έκφρασης «ευγνωµοσύνης» στους συζύγους τους για 

την ασφάλεια που παρείχαν σε αυτές, αποσιωπούνταν φυσικά από την κρατική προπαγάνδα32.      

Το ζήτηµα της γυναικείας χειραφέτησης και της ισότητας των δυο φύλων τέθηκε µε 

πολλούς και διαφορετικούς τρόπους στη διάρκεια των δυο πρώτων δεκαετιών της σοβιετικής 

εξουσίας. Η αισιοδοξία της επιτυχίας της επανάστασης οδήγησε στην πεποίθηση ότι οι 

δυσκολίες για την επίτευξη της ισότητας των φύλων θα επιλύονταν στην πράξη µέσω της 

πολιτικής καθοδήγησης του Κόµµατος και της θέσπισης νοµικών µέτρων. Στην πραγµατικότητα, 

όµως, η πλειοψηφία του πληθυσµού δεν ήταν πρόθυµη να εγκαταλείψει σε τόσο σύντοµο 

χρονικό διάστηµα παγιωµένες πατριαρχικές αντιλήψεις και να υιοθετήσει ριζοσπαστικές απόψεις 

που υπονόµευαν τον ρόλο της οικογένειας και διακήρυτταν τη σεξουαλική ελευθερία. Για τους 

περισσότερους η οικογένεια διαδραµάτιζε σηµαντικό ρόλο, ιδιαίτερα στις συνθήκες πολιτικής 

αστάθειας και οικονοµικής κρίσης που βίωναν, ενώ η σεξουαλική ελευθερία µεταφραζόταν απλά 

σε ακολασία. Παρόλα αυτά, η αύξηση των διαζυγίων, των de facto γάµων και των εκτρώσεων 

αποδεικνύει ότι ένα υπολογίσιµο κοµµάτι του –αστικού κυρίως – πληθυσµού, επωφελήθηκε από 

τη νέα νοµοθεσία και αµφισβήτησε στην πράξη ισχυρές παραδοσιακές αξίες33. Ακριβώς αυτήν 

την τάση έπληξε η σταλινική πολιτική της δεκαετίας του ’30. Η ισότητα των δυο φύλων κρίθηκε 

µε βάση µόνο την µαζική είσοδο των γυναικών στον παραγωγικό τοµέα και διακηρύχθηκε 

επίσηµα η επίτευξή της µε αποτέλεσµα την αναστολή τόσο ενός πλούσιου διαλόγου γύρω από το 

γυναικείο ζήτηµα, όσο και των κοινωνικών ζυµώσεων που προκαλούσε ο διάλογος αυτός. 

1.2 Εθνικοσοσιαλισµός και γυναίκες. 

 Στις 8 Σεπτεµβρίου 1934 ο Χίτλερ εκφώνησε τον καθιερωµένο του λόγο προς τις 

αντιπροσώπους της NS-Frauenschaft, της κυριότερης εθνικοσοσιαλιστικής γυναικείας 

οργάνωσης. Στην οµιλία του προσδιόρισε τους ρόλους των δυο φύλων µε τα εξής λόγια: «όπως 

λέµε ότι ο κόσµος του άνδρα είναι το κράτος, είναι ο αγώνας του υπέρ της κοινότητας, έτσι θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι ο κόσµος της γυναίκας είναι µικρότερος: είναι ο άνδρας, η οικογένεια, 

                                                 
32 Είναι ενδεικτική η δήλωση µιας γυναίκας που συµµετείχε στην κίνηση: «…όλα µου τα όνειρα είναι συνδεδεµένα µε τη 
δουλειά του συζύγου µου, για τον οποίο θέλω να γίνω η πρώτη και καλύτερη βοηθός»· Mary Buckley, «The Untold Story 
of Obshchestvennitsa in the 1930s», Europe-Asia Studies 48/4, (Ιούνιος 1996), 572. Για την κίνηση των «γυναικών 
ακτιβιστριών» βλέπε επίσης το άρθρο της Rebecca Balmas Neary, «Mothering Socialist Society: The Wife-Activists' 
Movement and the Soviet Culture of Daily Life, 1934-41», Russian Review 58/3, (Ιούλιος 1999), 396-412. 
33 Nicholas S. Timasheff, The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism in Russia, E. P. Dutton & Company, 
Νέα Υόρκη 1946, 196. Το βιβλίο αυτό του Timasheff, στο οποίο περιγράφεται η «µεγάλη οπισθοχώρηση», δηλαδή η 
αντικατάσταση των αρχικών επαναστατικών ιδεών των µπολσεβίκων από παραδοσιακές συντηρητικές αξίες, άσκησε και 
ασκεί µεγάλη επίδραση στους αµερικανούς µελετητές της ρωσικής ιστορίας. Ο όρος «η µεγάλη οπισθοχώρηση» έχει 
καθιερωθεί για την περιγραφή της συντηρητικής αυτής στροφής της σοβιετικής εξουσίας. 
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τα παιδιά και το σπίτι της…Όµως...ο µεγάλος κόσµος στηρίζεται πάνω στον µικρό!...»34. Είναι 

αναρίθµητες οι ανάλογες δηλώσεις όχι µόνο του Χίτλερ, αλλά και άλλων αξιωµατούχων του 

κόµµατος και η ανθολόγησή τους θα κούραζε µε την µονότονη επανάληψη παραπλήσιων 

φράσεων που καταλήγουν πάντοτε στο ίδιο νόηµα: τον καθορισµό απόλυτα διακριτών ρόλων για 

τον άνδρα και τη γυναίκα και τη δικαιολόγηση αυτού του έµφυλου διαχωρισµού στην ίδια 

ψευδο-επιστηµονική βάση στην οποία στηρίχθηκε και ο φυλετικός διαχωρισµός, δηλαδή στους 

«νόµους της φύσης»35. Σύµφωνα µε τους ναζί, βασικά γνωρίσµατα της ανδρικής φύσης ήταν η 

ενεργητικότητα, η λογική και η δύναµη γι’ αυτό και τα κύρια πεδία δράσης του άνδρα ήταν η 

µάχη και η εργασία. Από την άλλη, η γυναίκα θεωρούνταν παθητική και αδύναµη (εξαρτηµένη 

από την ανδρική προστασία), ενώ οι ενέργειές της υποτίθεται ότι καθορίζονταν περισσότερο από 

το συναίσθηµα παρά από τη λογική (συνεπώς δεν ήταν κατάλληλη για τη λήψη πολιτικών ή 

γενικά υπεύθυνων κοινωνικά αποφάσεων). Ο κόσµος της γυναίκας ήταν η οικογενειακή εστία 

και η θέση της σε αυτόν καθοριζόταν από την φυσική αποστολή της, δηλαδή την αναπαραγωγή 

και την ανατροφή των παιδιών.  

Οι ιδέες των ναζί σχετικά µε τους κοινωνικούς ρόλους των δυο φύλων δεν είναι βέβαια 

πρωτότυπες, αλλά εντάσσονται στο πλαίσιο µιας γενικότερης συντηρητικής αντίδρασης ενάντια 

στη διαφαινόµενη, ήδη από τα µέσα του 19ου αιώνα, αλλαγή του ρόλου και της θέσης της 

γυναίκας στην κοινωνία και ενάντια στο κίνηµα για τη γυναικεία χειραφέτηση36. Η ναζιστική 

προπαγάνδα εκµεταλλεύτηκε τις φοβίες του µέσου γερµανού απέναντι στο διαρκώς 

µεταβαλλόµενο περιβάλλον του, στρέφοντάς τις προς όφελος των πολιτικών συµφερόντων του 

νέου καθεστώτος. Το παράδειγµα του τρίτοµου έργου του γερµανού δηµοσιογράφου και 

ιστορικού Wilhelm Heinrich Riehl Die Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer 

deutschen Sozialpolitik είναι χαρακτηριστικό σε ότι αφορά τη διαχρονική απήχηση των 

                                                 
34 Tim Mason, «Women in Germany, 1925-1940: Family, Welfare and Work. Part I», History Workshop Journal 1, (άνοιξη 
1976), 74. Η NS-Frauenschaft (Εθνικοσοσιαλιστική Οµάδα Γυναικών) ιδρύθηκε το 1931 προς αντικατάσταση  των 
διάσπαρτων και ανταγωνιστικών µεταξύ των τους γυναικείων φιλοναζιστικών οµάδων. ∆ηµιουργώντας ένα ενιαίο 
αντιπροσωπευτικό γυναικείο όργανο, η κοµµατική ηγεσία µπόρεσε να ελέγξει καλύτερα τη δράση του, η οποία 
επικεντρωνόταν στην προσηλυτισµό των γυναικών στα εθνικοσοσιαλιστικά ιδεώδη· Jill Stephenson, The Nazi Organization 
of Women, Barnes & Noble, Λονδίνο/Γκρουµ Χελµ 1981, 14-16. Για την NS-Frauenschaft,την απήχησή της στις γερµανίδες 
και γενικότερα το ζήτηµα της συνεργασίας των γερµανίδων µε το ναζιστικό καθεστώς, βλ. Claudia Koonz, «Mothers in the 
Fatherland: Women in Nazi Germany», στο Becoming Visible: Women in European History, επιµ. Renate Bridenthal, 
Claudia Koonz και Susan Stuard, Houghton Mifflin, Βοστώνη 1987, 445-473. Για την προπαγάνδα της NS-Frauenschaft 
στις γυναίκες βλέπε επίσης, Susanna Dammer, «Kinder, Küche, Kriegsarbeit-Die Schulung der Frauen durch die NS-
Frauenschaft», στο Mutterkreuz und Arbeitsbuch: Zur Geschichte der Frauen in der Weimarer Republik und im 
Nationalsozialismus, επιµ. Frauengruppe Faschismusforschung, Fischer, Φρανκφούρτη 1981, 215-245. 
35 Ο Χίτλερ ήταν της άποψης ότι «ίσα δικαιώµατα για τις γυναίκες σηµαίνει να λαµβάνουν την εκτίµηση που τους αξίζει 
στη σφαίρα την οποία η φύση όρισε γι’ αυτές»· Richard Grunberger, A Social History of the Third Reich, Weidenfeld and 
Nicolson, Λονδίνο 1971, 253. 
36 Godele von der Decken, Emanzipation auf Abwegen: Frauenkultur und Frauenliteratur im Umkreis des 
Nationalsozialismus, Athenäum, Φρανκφούρτη 1988, 67.  
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συντηρητικών κοινωνιολογικών ιδεών του 19ου αιώνα και την οικειοποίησή τους από τους 

εθνικοσοσιαλιστές37. Την πρώτη χρονιά της κυκλοφορίας του, το 1855, το βιβλίο είχε γνωρίσει 

ήδη δυο επανεκδόσεις, ενώ το 1935 κυκλοφόρησε η δέκατη έβδοµη έκδοσή του. Σύµφωνα µε 

τον συγγραφέα, η ανισότητα των δυο φύλων αποδείκνυε πως η κοινωνική ανισότητα συνιστούσε 

έναν αιώνιο νόµο της φύσης, ο οποίος όριζε τη ζωή των ανθρώπων. Ο Riehl υποστήριζε ότι η 

οικογένεια αποτελούσε το κύριο σύµβολο της θηλυκότητας και ότι ο άνδρας προσωποποιούσε το 

κράτος και την κοινωνία. Πρωταρχικό καθήκον των γυναικών ήταν η συντήρηση της 

οικογενειακής εστίας και σ’ αυτό το καθήκον εντοπιζόταν η µοναδική «θετική πολιτική 

ενασχόληση της γυναίκας»38. Η συγγένεια των απόψεων αυτών µε τις εθνικοσοσιαλιστικές είναι 

προφανής.  

Το αντιφεµινιστικό πρόγραµµα των ναζί δεν έµεινε ποτέ κρυφό, γεγονός που έχει 

οδηγήσει πολλούς µελετητές της γερµανικής ιστορίας να αναρωτηθούν πώς ήταν δυνατόν οι 

µισές ψήφοι προς το εθνικοσοσιαλιστικό κόµµα να προέρχονται από γυναίκες39. Ωστόσο η 

γυναικεία ψήφος προς τους ναζί δεν ήταν όσο παράδοξη φαίνεται εκ πρώτης όψεως, αν 

αναλογιστεί κανείς ότι ακόµη και η µαζικότερη φεµινιστική οργάνωση της χώρας, η Bund 

Deutscher Frauenvereine (BDF/Οµοσπονδία Γερµανικών Γυναικείων Οµάδων), αναπαρήγε 

αντιδραστικές αντιλήψεις σχετικά µε τον κοινωνικό ρόλο της γυναίκας40. Η BDF αποδεχόταν τη 

θεωρία των ξεχωριστών σφαιρών του άνδρα και της γυναίκας, υποστηρίζοντας ότι η µητρότητα 

και η θέση της γυναίκας στην οικογένεια διαµόρφωναν έναν ιδιαίτερο, αποκλειστικά γυναικείο 

κοινωνικό ρόλο, έναν ρόλο επιτελούµενο σε έναν ξεχωριστό χώρο (το σπίτι), τον οποίο δεν 

                                                 
37 «Η φυσική ιστορία του λαού ως θεµέλιο της γερµανικής κοινωνικής πολιτικής: τ. 1, Η γη και οι άνθρωποι, τ. 2, Η αστική 
κοινωνία και τ. 3, Η οικογένεια», Στουτγάρδη 1855. 
38 Stefanie Poley (επιµ.), Rollenbilder im Nationalsozialismus: Umgang mit dem Erbe, Verlag Karl Heinrich Bock, Μπαντ 
Χόννεφ 1991, 145 (υποσηµείωση 4). 
39 Πολλοί µάλιστα έφτασαν στο σηµείο να υποστηρίζουν ότι «οι γυναίκες έφεραν τον Χίτλερ στην εξουσία». Η άποψη αυτή 
που προβλήθηκε στη ∆ύση από τον Hermann Rauschning στο βιβλίο που εξέδωσε µετά την αποχώρησή του από το 
ναζιστικό κόµµα («Hitler Speaks. A Series of Political Conversations with Adolf Hitler on His Real Aims», 1939), 
αποδίδεται στον Χίτλερ και πυροδότησε έναν µεγάλο διάλογο σχετικά µε την ευθύνη των γυναικών για την άνοδο του 
ναζισµού στη Γερµανία, αλλά και µε τη συνενοχή τους στα εγκλήµατα του καθεστώτος. Παρόµοια είναι και η άποψη του 
γερµανού ιστορικού Joachim Fest, ότι ο Χίτλερ ασκούσε µια ιδιαίτερη γοητεία στο γυναικείο κοινό («The Face of the Third  
Reich», 1970). Ωστόσο, στις τελευταίες προεδρικές εκλογές πριν από το Τρίτο Ράιχ οι γυναίκες έδωσαν πολύ περισσότερες 
ψήφους στον Χίντεµπουργκ απ’ ότι στον Χίτλερ. Σε κάθε περίπτωση, οι αιτίες της υποστήριξης του Χίτλερ και του 
ναζιστικού καθεστώτος πρέπει να αναζητηθούν στις κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτικές συνέπειες της ήττας της 
Γερµανίας στον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο.  
40 Renate Bridenthal, Atina Grossmann και Marion Kaplan, «Introduction: Women in Weimar and Nazi Germany», στο 
When Biology Became Destiny: Women in Weimar and Nazi Germany, Renate Bridenthal, Atina Grossmann και Marion 
Kaplan (επιµ.), Monthly Review Press, Νέα Υόρκη 1984, 2. Η BDF δηµιουργήθηκε το 1894, υπό την καθοδήγηση της 
Helene Lange (την οποία διαδέχτηκε η Gertrud Bäumer) και διεκδικούσε κυρίως τη νοµική κατοχύρωση βασικών 
δικαιωµάτων της γυναίκας, περισσότερες ευκαιρίες για εκπαίδευση, επαγγελµατική απασχόληση και καριέρα, καλύτερη 
ιατρική κάλυψη, βελτίωση των συνθηκών εργασίας και από το 1902, τη γυναικεία ψήφο. Αντίθετα, η γυναικεία οµάδα του 
SPD, υπό την καθοδήγηση της Clara Zetkin, αντιµετώπιζε το ζήτηµα της έµφυλης ανισότητας ως παράµετρο της ταξικής 
ανισότητας και της εκµεταλλευτικής λογικής του καπιταλιστικού συστήµατος.   
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µπορούσε να αναλάβει ο άνδρας (εποµένως η γυναίκα βρισκόταν σε κυρίαρχη θέση στην οικιακή 

εστία) και ο οποίος είχε θεµελιώδη σηµασία για το κοινωνικό σύνολο41. Οι ιδέες των 

φεµινιστριών της BDF ήταν στην ουσία τους αντιφεµινιστικές, αφού µετέφεραν πατριαρχικές 

αντιλήψεις σχετικά µε τον κοινωνικό ρόλο της γυναίκας42.  

Κατά την περίοδο της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης, η BDF άρχισε να προσανατολίζεται 

προς µια ολοένα και πιο εθνικιστική πολιτική γραµµή43. Στο νέο πολιτικό πρόγραµµά της η BDF 

καλούσε τις γυναίκες να διαφυλάξουν τη γερµανική ενότητα και την εσωτερική ειρήνη και να 

αντιτάξουν στον κοινωνικό και πολιτικό ανταγωνισµό της εποχής µια ισχυρή αίσθηση ενιαίας 

εθνικής συνείδησης44. Η συνεισφορά των γυναικών στην «αναγέννηση του γερµανικού λαού», 

την οποία επικαλούνταν το πρόγραµµα της BDF του 1919, ισοδυναµούσε µε την αφοσίωσή τους 

στον στόχο της αύξησης του δείκτη γεννητικότητας. Το νέο πρόγραµµα εκθείαζε την οικογένεια 

και υπερασπιζόταν την «αγνή» οικογενειακή ζωή ως βάση της κοινωνικής και εθνικής 

«υγείας»45. Την ίδια περίοδο που η BDF υιοθετούσε µια πολιτική γραµµή που χαρακτηριζόταν 

από υπερσυντηρητικές και σοβινιστικές εξάρσεις ανάλογες µε εκείνες στις οποίες κατέφευγε η 

ναζιστική προπαγάνδα, διέκοπταν τη λειτουργία τους οι περισσότερες γυναικείες οµάδες που 

είχαν κεντρικό αίτηµά τους τη χορήγηση του δικαιώµατος ψήφου στις γυναίκες και σηµειωνόταν 

µια σηµαντική κάµψη του αριθµού των µελών των προοδευτικών γυναικείων οργανώσεων που 

συνέχιζαν τη λειτουργία τους. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την προβληµατική προσέγγιση των 

αστικών φεµινιστικών οργανώσεων απέναντι στο ζήτηµα της έµφυλης ισότητας. Η εστίαση του 

αγώνα τους στην παραχώρηση του δικαιώµατος της ψήφου και η παράβλεψη των βαθύτερων 

πολιτικών, οικονοµικών και πολιτισµικών αιτίων που συντηρούσαν την έµφυλη ανισότητα, 

οδήγησε τις οργανώσεις αυτές σε αδιέξοδο, µόλις το κράτος αναγνώρισε το δικαίωµα της 

γυναικείας ψήφου. 

                                                 
41 Για παράδειγµα, η BDF απηύθυνε έκκληση για τον τερµατισµό του ανταγωνισµού των δυο φύλων «µέσω ενός 
κατάλληλου κοινωνικού καταµερισµού της εργασίας, εντός του οποίου οι άνδρες και οι γυναίκες αναλαµβάνουν αποστολές 
κατάλληλες προς τη φύση τους», βλέπε Richard J. Evans, The Feminist Movement in Germany 1894-1933, Sage 
Publications, Λονδίνο 1976, 237. 
42 Όπως παρατηρεί ο Ralph M. Leck, δεδοµένου ότι ο φεµινισµός δεν µπορεί να διαχωριστεί από την πολιτική ισότητα, ο 
χαρακτηρισµός της BDF ως «φεµινιστικής» -τον οποίο της αποδίδουν οι περισσότεροι ιστορικοί- αποκρύπτει το γεγονός ότι 
οι υποστηρικτές της προέρχονταν κυρίως από τη µεσαία και την ανώτερη κοινωνική τάξη και εναντιώνονταν σε αυτήν την 
ισότητα. Στο πολιτικό πρόγραµµα της BDF δεν χωρούσαν ούτε όλες οι γυναίκες, ούτε όλες οι κοινωνικές τάξεις· Ralph M. 
Leck, «Conservative Empowerment and the Gender of Nazism: Paradigms of Power and Complicity in German Women’s 
History», Journal of Women’s History 12/2, (καλοκαίρι 2000), 154 και 158-160.  
43 Evans, 238. Ο Evans περιγράφει λεπτοµερώς πώς η BDF κατά τη δεκαετία του ’20 εγκατέλειψε τελείως τον αγώνα υπέρ 
των γυναικείων δικαιωµάτων και κατέληξε σε µια χλιαρή εκπροσώπηση αντικρουόµενων συµφερόντων. Ο συγγραφέας 
αποδίδει τη µεταστροφή αυτή τόσο στις δοµικές και ιδεολογικές αλλαγές στο εσωτερικό της Οµοσπονδίας όσο και στην 
αντίσταση που έβρισκαν τα σχέδιά της στην ιδιαίτερη πολιτική, κοινωνική και οικονοµική κατάσταση της εποχής·  235-253.  
44 Evans, 235. 
45 Ό. π., 236. 
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 Με την ήττα της Γερµανίας στον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο το SPD βρέθηκε σε θέση 

εξουσίας, όµως η πολιτική του διέφερε πολύ από το παλιό σοσιαλιστικό πρόγραµµά του. Μπορεί 

το πρώτο δηµοκρατικό σύνταγµα της Γερµανίας (1919) να αναγνώρισε για πρώτη φορά στις 

γερµανίδες το δικαίωµα της ψήφου και να υποσχέθηκε ίσα δικαιώµατα για τους πολίτες και των 

δυο φύλων ωστόσο η νέα κυβέρνηση διατήρησε έναν µεγάλο αριθµό ρυθµίσεων του 

Αυτοκρατορικού Νόµου, οι οποίες συντηρούσαν την κυριαρχία των ανδρών στο γάµο και στο 

διαζύγιο46. Σε γενικές γραµµές, «το νέο σύνταγµα γέννησε προσδοκίες που δεν ήταν δυνατόν να 

εκπληρωθούν χωρίς τις θεµελιώδεις κοινωνικές και οικονοµικές αλλαγές, στις οποίες ήταν 

απρόθυµοι να προβούν οι συντάκτες του» 47.  

Στο χώρο της εργασίας, η θέση της γυναίκας κατά την περίοδο της ∆ηµοκρατίας της 

Βαϊµάρης ήταν εξαιρετικά επισφαλής. Μπορεί η απώλεια συζύγων, πατεράδων και αδελφών 

στον Πρώτο Πόλεµο να τερµάτισε µε βίαιο τρόπο την οικονοµική εξάρτηση αρκετών γυναικών 

από το «ισχυρό φύλο» και να τις ώθησε στην εργασία εκτός σπιτιού για βιοποριστικούς λόγους, 

ωστόσο η µισθολογική ανισότητα περιόριζε τις δυνατότητες ανεξαρτησίας της εργαζόµενης 

γυναίκας48. Συγκεκριµένα, οι ανειδίκευτοι άνδρες εργάτες κέρδιζαν περισσότερα από τις 

ειδικευµένες εργάτριες γεγονός που εξηγεί γιατί κατά την περίοδο του κραχ µόνο µία στις δέκα 

γυναίκες έχανε τη δουλειά της, τη στιγµή που ένας στους τρεις άνδρες είχε την ίδια τύχη49.  

Εποµένως, η ελλιπής νοµική κάλυψη της γυναίκας από το σύνταγµα της Βαϊµάρης, η 

υποδεέστερη θέση της στο χώρο της εργασίας και ο ολοένα αυξανόµενος συντηρητισµός της 

«φεµινιστικής» BDF, δηµιούργησαν ένα πλαίσιο υπό το οποίο η υποσχόµενη από τους ναζί 

«επιστροφή της γυναίκας στο σπίτι» δε φάνταζε τόσο απωθητική. Όπως επισηµαίνει η Leila J. 

Rupp: «Η ναζιστική ιδεολογία υποσχόταν στις γυναίκες ασφάλεια και νόηµα σ’ έναν κόσµο, ο 

οποίος στα µάτια των συντηρητικών και των εθνικιστών, είχε τρελαθεί»50. Τα δικαιώµατα που 

παραχωρήθηκαν στη γυναίκα της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης δεν επαρκούσαν για την 

αναβάθµιση του κοινωνικού ρόλου της, πολύ περισσότερο στις κοινωνικοπολιτικές και 

οικονοµικές συνθήκες της εποχής51. Επιστρέφοντας στο ιστορικό ερώτηµα «γιατί οι γυναίκες 

ψήφισαν τους ναζί» µπορούµε αντί να απαντήσουµε σε αυτό να προτείνουµε την αντικατάστασή 
                                                 
46 Mason, 82. 
47 Bridenthal/Grossmann/Kaplan, 5. 
48 Mason, 77. 
49 Grunberger, 254. Εκτός από τους χαµηλότερους µισθούς, ένα ακόµη κριτήριο µε βάση το οποίο οι εργοδότες 
αντικαθιστούσαν ειδικευµένους άνδρες εργάτες µε ανειδίκευτες εργάτριες ήταν η «µεγαλύτερη υπακοή» των τελευταίων· 
Mason, 80. 
50 Leila J. Rupp, «Mother of the ‘Volk’: The Image of Women in Nazi Ideology», Signs 3/2, (χειµώνας 1977), 379. 
51 Ο Ernst Bloch έγραφε το 1937 («Η Γυναίκα στο Τρίτο Ράιχ») ότι δεν ήταν παράλογο οι γυναίκες να στραφούν προς την 
επιστροφή στο σπίτι που υπόσχονταν οι εθνικοσοσιαλιστές, όταν η εργασία τους ήταν κακοπληρωµένη, γινόταν συνήθως 
υπό άθλιες συνθήκες και η όλη διαδικασία ήταν απελπιστικά µονότονη· Godele von der Decken, 75-76.  
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του από το ερώτηµα «µε ποιόν τρόπο και σε ποιο βαθµό οι ναζί αξιοποίησαν ιδέες, όπως αυτές 

που εξέφραζαν οι αστές φεµινίστριες της BDF, για να προσελκύσουν γυναίκες ψηφοφόρους». 

Εξάλλου, η απάντηση του δεύτερου ερωτήµατος θα µπορούσε να φωτίσει και το πρώτο.  

Σε γενικές γραµµές, η αντίληψη των έµφυλων σχέσεων από τους θεωρητικούς του 

εθνικοσοσιαλισµού χαρακτηρίζεται από την ανάµειξη του σεξισµού µε τον ρατσισµό. Ο Paul 

Schultze-Naumburg, για παράδειγµα, υποστήριζε ότι ο έµφυλος διαχωρισµός (µε βάση τα δίπολα 

λογική/συναίσθηµα, ενεργητικότητα/παθητικότητα και έµµισθη εργασία/άµισθη οικιακή 

απασχόληση) ήταν πλήρως ανεπτυγµένος µόνο στις ανώτερες, ιδίως τις Βόρειες φυλές. Στις 

κατώτερες φυλές οι αρµοδιότητες των δυο φύλων ήταν διαχωρισµένες σε µικρότερο βαθµό. Με 

αυτόν τον τρόπο η έµφυλη ανισότητα εµφανιζόταν ως χαρακτηριστικό της φυλετικής 

ανωτερότητας και αντίστοιχα η ισότητα ως σηµάδι κοινωνικής «παρακµής» και «εκφυλισµού»52. 

Γενικά ο εθνικοσοσιαλισµός µπορεί να προσδιοριστεί ως η κατεξοχήν θεωρία της ανισότητας, 

εφόσον αποσκοπεί στη διατήρηση της ταξικής, φυλετικής, έµφυλης και γενικά κάθε είδους 

διάκρισης53.  

 Αµέσως µετά τη ναζιστική κατάληψη της εξουσίας προωθήθηκε µια σειρά διαταγµάτων 

προσαρµοσµένων στην ιδιαίτερη ρατσιστική/σεξιστική ιδεολογία του νέου καθεστώτος. 

Ενδεικτικό είναι το παράδειγµα της οικογενειακής πολιτικής, η οποία βασίστηκε εξίσου στην 

ιδέα της ευγονικής και στην καταπολέµηση της ανεργίας µέσω ενός αυστηρού καταµερισµού 

των έµφυλων ρόλων. Έτσι, η πρώτη προσφορά οικονοµικών κινήτρων για γάµο και τεκνοποίηση 

περιλήφθηκε στο πλαίσιο του Νόµου της 1ης Ιουνίου 1933 για τη Μείωση της Ανεργίας, ο οποίος 

εγκαινίασε τη χορήγηση άτοκων δανείων στα νιόπαντρα ζευγάρια (ύψους 1000 µάρκων, τη 

στιγµή που ο µέσος µισθός ήταν 150 µάρκα). Τα δάνεια αυτά προσφέρονταν µόνο υπό τον όρο 

ότι η σύζυγος είχε δουλειά την οποία θα εγκατέλειπε (ώστε να ανοίξουν θέσεις εργασίας για τους 

                                                 
52 Gisela Bock, «Racism and Sexism in Nazi Germany: Motherhood, Compulsory Sterilization and the State», When Biology 
Became Destiny, 284. Στην κατηγορία των φυλετικά κατώτερων συµπεριλαµβάνονταν και τα άτοµα µε χαµηλή 
κληρονοµική αξία, δηλαδή όσα είχαν ποινικό µητρώο ή  προβλήµατα συµπεριφοράς, όσοι ήταν οικονοµικά εξαρτηµένοι 
από κρατικά επιδόµατα και τέλος όσοι ήταν ανίκανοι να διευθύνουν και να θέσουν σε τάξη ένα νοικοκυριό ή να 
αναθρέψουν τα παιδιά τους, έτσι ώστε αυτά να καταστούν χρήσιµοι πολίτες· Bock, 285. Στο σηµείο αυτό φαίνεται ότι τόσο 
η φυλετική όσο και η σεξιστική ιδεολογία των ναζί στηριζόταν σε ταξικά κριτήρια. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο οι 
εθνικοσοσιαλιστές αντιστρατεύονταν την σοσιαλιστική ιδέα της κατάργησης της ταξικής ανισότητας, επειδή υπονόµευε το 
όραµά τους για την επιστροφή στην κυριαρχία της αριστοκρατίας και σε µια δουλοκτητική µορφή κοινωνικής οργάνωσης. 
Όπως αποδείχθηκε στην πράξη οι σύγχρονοι δούλοι ταυτίζονταν ακριβώς µε εκείνα τα «αντικοινωνικά» στοιχεία, τα οποία 
επιδίωκαν να απελευθερώσουν οι σοσιαλιστές.    
53 ∆εν µπορούµε παρά να συµφωνήσουµε µε τον Λούκατς όταν αναφέρει ότι: «…η χιτλερική  “διαπαιδαγώγηση” µε τη 
ρατσιστική θεωρία, δε σκοπεύει τόσο στην αφοµοίωση µε τη βία ενός εσωτερικά ανόητου και επιστηµονικά αβάσιµου 
βιολογικού µύθου, όσο στη ριζική συντριβή του αισθήµατος και της πίστης στην ισότητα των ανθρώπων», Γκέοργκ 
Λούκατς, Μαρξισµός και Σταλινισµός. Πολιτικά Κείµενα, µτφρ. Γιώργος Κώττης και Μαρία Χρυσοβιτσιώτου, Γράµµατα, 
Αθήνα 1978, 49. 
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άνδρες) και µόνο εάν το ζευγάρι ήταν άριας καταγωγής54. Τον ίδιο µήνα ψηφίστηκε ένας 

συµπληρωµατικός νόµος, ο οποίος όριζε την ακύρωση του ενός τετάρτου του δανείου για κάθε 

παιδί που θα γεννιόταν και την ισχύ χρεοστασίου για ένα χρόνο µετά από τη γέννηση του 

παιδιού. Με άλλα λόγια η οικογένεια ενθαρρυνόταν να αποπληρώσει το δάνειο σε βρέφη55. 

Εποµένως, η άµεση αύξηση του δείκτη γεννητικότητας (ήδη από το δεύτερο έτος της ναζιστικής 

εξουσίας), η οποία προβλήθηκε από την επίσηµη προπαγάνδα ως «βιολογική ψήφος 

εµπιστοσύνης» στο καθεστώς, φαίνεται να εξηγείται από την προσφορά οικονοµικών κινήτρων 

στον λαό56. Από το 1935 καθιερώθηκε και η χορήγηση επιδοµάτων σε πολύτεκνες –άριες πάντα- 

οικογένειες. Σε συµβολικό επίπεδο, το νέο καθεστώς καλλιέργησε µια λατρεία γύρω από την 

µητρότητα, η οποία κορυφώθηκε µε την καθιέρωση (από το 1938) της 12ης Αυγούστου (ηµέρας 

γενεθλίων της µητέρας του Χίτλερ) ως Ηµέρας της Γερµανίδας Μητέρας κατά την οποία 

τελούνταν η βράβευση των πολύτεκνων µητέρων µε τον Τιµητικό Σταυρό57. Από τα παραπάνω 

δεν πρέπει να συναχθεί το συµπέρασµα ότι στο εσωτερικό της οικογένειας η θέση της µητέρας ή 

γενικότερα της γυναίκας είχε αναβαθµιστεί. Η Gisela Bock αναφέρει, ότι όλα τα επιδόµατα που 

καθιερώθηκαν για την οικονοµική ενίσχυση της οικογένειας και της µητέρας παραδίδονταν 

στους άνδρες58. Εξάλλου, η ναζιστική εξουσία δεν αντιλαµβανόταν την οικογένεια ως το θεµέλιο 

της εθνικοσοσιαλιστικής κοινωνίας. Μια σειρά νέων οργανώσεων όπως η Hitlerjugend (Νεολαία 

Χίτλερ) και η Bund Deutscher Mädchen (Σύνδεσµος Γερµανίδων Κορασίδων), οι οποίες 

αποσπούσαν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα τα νεαρά µέλη της οικογένειας µε σκοπό την 

εκπαίδευσή τους στα ιδανικά του εθνικοσοσιαλισµού, αποδεικνύουν ότι η ναζιστική εξουσία 

                                                 
54 Ο όρος της εγκατάλειψης της εργασίας καταργήθηκε το Νοέµβριο του 1937· Jill Stephenson, Women in Nazi Germany, 
Longman, Χάρλοου 2001, 29. 
55 Women in Nazi Germany, 28. Μέχρι τα τέλη του 1933 αποδέκτης των κρατικών δανείων ήταν ήδη το 37 % των 
παντρεµένων ζευγαριών·  29.  
56 Grunberger, 234-235. Η ναζιστική στρατηγική κινητοποίησης του λαού στην κατεύθυνση των στόχων της εξουσίας 
βασιζόταν εξίσου στην ανταµοιβή και την τιµωρία. Έτσι, για να ανταποκριθούν οι γερµανοί στην εκστρατεία της 
εξάπλωσης της Άριας φυλής µέσω της αναπαραγωγής, από τη µια χορηγούνταν οικονοµικά κίνητρα για την τεκνοποίηση 
και από την άλλη θεσπιζόταν µεγαλύτερη φορολογία για τους παντρεµένους χωρίς παιδιά και για όσους παρέµεναν 
ανύπαντροι· Dagmar Herzog, Sex after Fascism: Memory and Morality in Twentieth-Century Germany, 24. Το µέτρο αυτό 
δεν ήταν καινούριο, αφού η επιβολή υψηλότερου φόρου στους ανύπαντρους εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά το 1930 από 
την κυβέρνηση του Καθολικού Κεντρώου Κόµµατος. Απλώς οι ναζί το εφάρµοσαν µε µεγαλύτερη αυστηρότητα·  Mason, 
88. Η αύξηση του δείκτη γεννητικότητας αποτελεί γενικό ευρωπαϊκό φαινόµενο της περιόδου και οφείλεται σε µεγάλο 
βαθµό στην εξισορρόπηση της κατάστασης της οικονοµίας, ύστερα από τα πρώτα χρόνια της κρίσης. Πάντως, ο δείκτης στη 
Γερµανία, δεν έφτασε ποτέ στα επίπεδα των αρχών της δεκαετίας του ’20 και της περιόδου πριν από το 1914. Τέλος, οι 
πολύτεκνες οικογένειες δεν αποτελούσαν την πλειοψηφία στη ναζιστική Γερµανία, γεγονός που καταδεικνύει την αποτυχία 
της σχετικής επίσηµης προπαγάνδας· Women in Nazi Germany, 32-33.   
57 Grunberger, 235-236. Εντελώς διαφορετική αντιµετώπιση είχαν οι ανύπαντρες µητέρες, οι οποίες νοµικά (ήδη πριν από 
την άνοδο των ναζί στην εξουσία) δεν είχαν κανένα δικαίωµα πάνω στο παιδί τους, ενώ ήταν και κοινωνικά 
στιγµατισµένες· Women in Nazi Germany, 41. 
58 Bock, 284-285. 
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αντιλαµβανόταν την οικογένεια απλώς ως εστία αναπαραγωγής της φυλής και ότι βασιζόταν σε 

κοµµατικά όργανα για την «σωστή ανατροφή» του µελλοντικού γερµανού πολίτη. 

Παρά τη δέσµευση των εθνικοσοσιαλιστών ότι θα φρόντιζαν για την «επιστροφή» της 

γυναίκας στο σπίτι, η αλήθεια ήταν ότι η «επιστροφή» συγκρουόταν µε τα συµφέροντά τους, 

αφού οι γυναίκες αποτελούσαν φτηνό εργατικό δυναµικό. Η ενίσχυση της βαριάς βιοµηχανίας 

και ιδιαίτερα του εξοπλιστικού τοµέα συνιστούσε τη βασική προτεραιότητα της ναζιστικής 

οικονοµικής πολιτικής και για την επίτευξη των παραγωγικών στόχων του νέου καθεστώτος 

ήταν απαραίτητη η εκµετάλλευση της γυναικείας εργασίας. Η ανάγκη για φτηνό εργατικό 

δυναµικό άνοιγε για τις γυναίκες την πόρτα των βιοµηχανικών και βαρέων επαγγελµάτων, τη 

στιγµή που η πρόσληψή τους στο δηµόσιο ήταν πολύ δύσκολη. Αµέσως µετά την ανάληψη της 

εξουσίας, οι ναζί είχαν προχωρήσει στην απόλυση όσων γυναικών δηµοσίων υπαλλήλων ήταν 

παντρεµένες59. Τον Ιούνιο του 1936 αποφασίστηκε η εξαίρεση των γυναικών από τον δικαστικό 

κλάδο µε το σκεπτικό ότι «δεν είναι ικανές να σκεφτούν λογικά ή να κρίνουν αντικειµενικά, 

καθώς ορίζονται µόνο από το συναίσθηµα»60. Παράλληλα αποφασίστηκε ο δραστικός 

περιορισµός της εισαγωγής κοριτσιών στα πανεπιστήµια της χώρας61.  

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω ο σεξισµός µε τον ρατσισµό ήταν αλληλένδετοι: τα 

άτοµα που πληρούσαν τις φυλετικές προϋποθέσεις για την ένταξή τους στην ναζιστική κοινωνία, 

γυναίκες και άνδρες, µπορεί να είχαν διαφορετικές υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος, αλλά 

είχαν δικαιώµατα, ενώ οι «φυλετικά κατώτεροι», άνδρες και γυναίκες, δεν είχαν δικαιώµατα62. 

Πάνω απ’ όλα, οι πρώτοι απολάµβαναν το δικαίωµα στη ζωή, ενώ οι δεύτεροι εξοντώνονταν 

αδιακρίτως. Ο τρόπος που οι ρατσιστικές αντιλήψεις υπαγόρευαν την στάση απέναντι στα δυο 

φύλα αποτυπώνεται µε σαφήνεια στον νόµο περί στειρώσεως της 17ης Ιουλίου 1933, ο οποίος 

όριζε την εξαναγκαστική στείρωση των «κατώτερων φυλετικά» ατόµων, ενώ στερούσε το 

δικαίωµα της στείρωσης από τα «φυλετικά καθαρά» µέλη της εθνικοσοσιαλιστικής κοινωνίας. Ο 

νόµος αυτός εξέφραζε σύµφωνα µε τους συντάκτες του τις νέες ισορροπίες στη γερµανική 

κοινωνία, δηλαδή την καθολική κυριαρχία του κράτους σε κάθε τοµέα της ζωής, ακόµη και σε 

                                                 
59 Να σηµειωθεί ότι µόνο γυναίκες άνω των τριάντα πέντε ετών µπορούσαν να απασχοληθούν ως δηµόσιοι υπάλληλοι και 
πως οι µισθοί τους ήταν χαµηλότεροι από τους αντίστοιχους των ανδρών·  Bridenthal/Grossmann/Kaplan, 20. 
60 Grunberger, 260. 
61 Οι γυναίκες δεν έπρεπε να ξεπερνούν το 10% του συνολικού αριθµού των σπουδαστών·  Bridenthal/Grossmann/Kaplan, 
20. 
62 Να σηµειωθεί ότι η φυλετική διάκριση δεν γινόταν από τους ναζί µόνο στο επίπεδο άριας-µη άριας φυλής, αλλά έθιγε ένα 
πλήθος ανθρώπων, τους οποίους οι ναζί αποκαλούσαν «αντικοινωνικούς» (άτοµα των κατώτερων κοινωνικών τάξεων, 
άτοµα µε σωµατική αναπηρία ή ψυχολογικά προβλήµατα καθώς και µια σειρά άλλων περιπτώσεων). Για το λόγο αυτό, η 
Atina Grossmann, σωστά επισηµαίνει ότι «η γενική κατηγορία ‘φυλή’ συσκοτίζει τις τεράστιες διαφορές ανάµεσα στις 
οµάδες που χαρακτηρίζονταν ‘φυλετικά ακατάλληλες’ από τους ναζί»· Atina Grossmann, «Feminist Debates about Women 
and National Socialism», Gender & History 3/3, (φθινόπωρο 1991), 355.   
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εκείνους, οι οποίοι στο παρελθόν θεωρούνταν ιδιωτικοί (π.χ. η οικογένεια)63. Κάθε πολιτική 

απόφαση αποτελούσε υπόθεση του κράτους και αφού όλα τα ζητήµατα ήταν πολιτικά, το κράτος 

είχε το δικαίωµα να επεµβαίνει παντού. Η φυλετική διάκριση περιόριζε τις ελευθερίες και των 

φυλετικά «προνοµιούχων», γιατί ουσιαστικά ο νόµος στερούσε από όλους το δικαίωµα του 

ελέγχου του ίδιου του σώµατός τους64. 

1.3 Η Θέση της γυναίκας στις ΗΠΑ την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης  

Η ακµή της πρώτης περιόδου του αµερικάνικου φεµινιστικού κινήµατος προσδιορίζεται 

χρονικά από τα τέλη του 19ου αιώνα µέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1910. Η επιτυχία του 

κινήµατος εκφράζεται σε θεσµικό επίπεδο µε τη χορήγηση του δικαιώµατος της ψήφου στις 

γυναίκες και σε κοινωνικό επίπεδο µε τη διεύρυνση της συµµετοχής τους στην παραγωγική 

διαδικασία. Αντίθετα, οι δυο επόµενες δεκαετίες χαρακτηρίζονται ως µια περίοδος παρακµής 

κατά την οποία διακόπηκαν οι κοινωνικές µεταρρυθµίσεις υπέρ της γυναίκας και ενισχύθηκε η 

αντίδραση ενάντια στη γυναικεία χειραφέτηση65. Η δηµόσια συζήτηση της δεκαετίας του ’20 για 

τη Νέα Γυναίκα, µια γυναίκα η οποία δεν περιοριζόταν στο σπίτι, αλλά συµµετείχε ενεργά και 

στη δηµόσια ζωή (την οποία ενσάρκωνε ωστόσο ένας συγκεκριµένος τύπος γυναίκας: η 

ανύπαντρη µεσοαστή υπάλληλος), εγκαταλείφθηκε την επόµενη δεκαετία, οπότε το γενικό 

ενδιαφέρον µονοπώλησε η τύχη του «ξεχασµένου ανθρώπου» (βασικά άνδρα), η επαγγελµατική 

αποκατάσταση του οποίου θα έβαζε φρένο στην ηθική διαφθορά και την αποσύνθεση της 

οικογένειας66. Σύµφωνα µε ένα γκάλοπ του 1936 το 82% των αµερικανών πίστευε ότι οι 

εργοδότες έπρεπε να κάνουν διακρίσεις σε βάρος των παντρεµένων γυναικών (δηλαδή να µην τις 

προσλαµβάνουν ή να τις απολύουν)67. Σε γενικές γραµµές ο έµφυλος καταµερισµός της εργασίας 

                                                 
63 Bock, «Equality and Difference», 94. 
64 Ένα ενδιαφέρον ζήτηµα, το οποίο ξεφεύγει από τα όρια αυτής της εργασίας έγκειται στη διαφωνία της Claudia Koonz µε 
την Gisela Bock σχετικά µε τον ρόλο των γυναικών στη ναζιστική κοινωνία. Η Koonz υποστηρίζει στο βιβλίο της Mothers 
in the Fatherland, ότι πολλές γυναίκες εκµεταλλεύτηκαν τη ναζιστική δοξολογία της µητέρας και της οικογένειας για να 
ενισχύσουν το κοινωνικό τους στάτους, ενώ η Bock εξετάζει κυρίως τη θυµατοποίηση των γυναικών από το ναζιστικό 
καθεστώς. Βλέπε Gisela Bock, «Die Frauen und der Nationalsozialismus. Bemerkungen zu einem Buch von Claudia 
Koonz», Geschichte und Gesellschaft 15, 1989, 563-579, Claudia Koonz, «Erwiderung auf Gisela Bocks Rezension von 
Mothers in the Fatherland», Geschichte und Gesellschaft 18, 1992, 394-399 και Gisela Bock, «Ein Historikerinnenstreit?», 
Geschichte und Gesellschaft 18, 1992, 400-404.       
65 Η γυναικεία ψήφος αναγνωρίστηκε συνταγµατικά στις 18 Αυγούστου 1920 µε την 19η Προσθήκη στο Σύνταγµα των 
Ηνωµένων Πολιτειών. Επιπρόσθετα στις 23 Νοεµβρίου 1921 υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο Warren G. Harding ο Νόµος 
Sheppard-Towner για την Προστασία της Μητρότητας και των Νηπίων, ο οποίος αποτέλεσε τη βάση του πρώτου 
οµοσπονδιακού προγράµµατος κοινωνικής πρόνοιας αποκλειστικά σχεδιασµένου για τις γυναίκες και τα παιδιά.    
66 Lois Scharf, To Work and To Wed: Female Employment, Feminism, and the Great Depression, Greenwood Press, 
Ουέστπορτ 1980, 137. Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο Ρούζβελτ, η νέα κρατική κοινωνική πολιτική έπρεπε να έχει στο επίκεντρό 
της τον «ξεχασµένο άνθρωπο», δηλαδή εκείνον ακριβώς τον οποίο είχαν παραβλέψει οι προηγούµενες κυβερνήσεις. Η 
έκφραση πρωτοχρησιµοποιήθηκε σε µια ραδιοφωνική οµιλία του Ρούζβελτ τον Απρίλιο του 1932: «…οι δύσκολοι αυτοί 
καιροί επιτάσσουν την κατάρτιση σχεδίων…τα οποία θα αποκαταστήσουν την πίστη στον ξεχασµένο άνθρωπο, ο οποίος 
βρίσκεται στον πάτο της οικονοµικής πυραµίδας»· πηγή: http://newdeal.feri.org/speeches/1932c.htm   
67 Ruth Milkman, Gender at Work: The Dynamics of Job Segregation by Sex during World War II, University of Illinois 
Press, Ουρµπάνα 1987, 28. Σύµφωνα µε την Alice Kessler-Harris τα αίτια της εχθρότητας απέναντι στις παντρεµένες 
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διατηρήθηκε αµετάβλητος κατά τη δεκαετία του ’30 παρά την άνοδο του συνδικαλιστικού 

κινήµατος. Κατά ειρωνικό τρόπο όµως η αυστηρότητα του διαχωρισµού των εργασιών σε 

«γυναικείες» και «ανδρικές» συνέβαλε στη διατήρηση πολλών γυναικών στις θέσεις τους, γιατί 

οι εργοδότες ήταν απρόθυµοι να προσλάβουν άνδρες για «γυναικείες δουλειές» και οι άνεργοι 

άνδρες εργάτες απέφευγαν να τις αναλάβουν68. Βέβαια η απροθυµία των άνεργων ανδρών να 

απασχοληθούν σε γυναικεία πόστα δεν οφειλόταν µόνο σε στερεότυπες αντιλήψεις, αλλά είχε 

και ένα σοβαρό υλικό υπόβαθρο, αφού οι γυναίκες λάβαιναν σαφώς χαµηλότερους µισθούς. Ο 

καθορισµός µεγαλύτερου µισθού για τους άνδρες εξασφάλιζε τη θέση κυριαρχίας τους. Ο άνδρας 

ήταν ο «κουβαλητής» και η γυναίκα εξαρτιόταν από την εργασία του. Υπό αυτό το πρίσµα η 

απώλεια της δουλειάς συνοδευόταν στην περίπτωση του άνδρα µε την αµφισβήτηση του 

κυρίαρχου ρόλου του στην οικογένεια και στην κοινωνία.  

Αν και σε µικρότερο βαθµό από τους άνδρες, η ανεργία έπληξε και τις γυναίκες. 

Σύµφωνα µε µια καταγραφή του 1937, οι γυναίκες αποτελούσαν το ένα τρίτο του συνολικού 

αριθµού των ανέργων69. Παρόλα αυτά τα Οµοσπονδιακά Προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης 

των ανέργων (National Industrial Recovery Act, Federal Emergency Relief Administration, Civil 

Works Administration, Works Progress Administration) είχαν σχεδιαστεί µε τρόπο που περιόριζε 

τις πιθανότητες έγκρισης των αιτήσεων των άνεργων γυναικών. Μέσω των Προγραµµάτων 

αυτών εξοικονοµήθηκαν θέσεις εργασίας κυρίως στους τοµείς των δηµόσιων έργων και των 

κατασκευών, οι οποίοι ήταν παραδοσιακά ανδροκρατούµενοι. Η µισθολογική ανισότητα 

αποτελούσε συνηθισµένο φαινόµενο στις νέες υπηρεσίες. Για παράδειγµα, στα Civilian 

Conservation Corps (CCC), τα οποία απασχολούσαν άνδρες και γυναίκες σε δηµόσια έργα (π.χ. 

διάνοιξη νέων δρόµων), οι άνδρες αµείβονταν µε ένα δολάριο την ηµέρα, τη στιγµή που οι 

                                                                                                                                                 
εργάτριες δε θα πρέπει να αναζητηθούν µόνο στην στερεότυπη αντίληψη για τον βιολογικό ρόλο της γυναίκας, αλλά και 
στην οικονοµική ανασφάλεια της περιόδου. Στην πρώτη περίπτωση η εχθρότητα µπορεί να ερµηνευθεί ως µια συντηρητική 
έκκληση για την επιστροφή στους παραδοσιακούς έµφυλους ρόλους, ενώ στη δεύτερη ως µια απαίτηση για ένα δικαιότερο 
σύστηµα αγοράς, το οποίο θα απένειµε στους εργαζόµενους δουλειές και µισθούς ανάλογα µε τις ανάγκες τους (από την 
άποψη αυτή, οι εργοδότες έπρεπε να προτιµούν όσους δεν είχαν κανένα άλλο οικονοµικό στήριγµα στη θέση των 
παντρεµένων γυναικών, των οποίων οι σύζυγοι επίσης εργάζονταν)· Alice Kessler-Harris, «Gender Ideology in Historical 
Reconstruction: A Case Study from the 1930s», Gender & History 1/1, Άνοιξη 1989, 44. 
68 Milkman , 27. Γενικά, κατά τη δεκαετία του ’30, οι γυναίκες διατήρησαν στις περισσότερες περιπτώσεις τις θέσεις τους ή 
προσελήφθησαν σε καινούριες·  Mary W. M. Hargreaves, «Darkness before the Dawn: The Status of Working Women in the 
Depression Years», στο Clio Was a Woman: Studies in the History of American Women, Mabel E. Deutrich και Virginia C. 
Purdy (επιµ.), Howard University Press, Ουάσινγκτον 1980, 182. Η ανεργία έπληξε περισσότερο τους άνδρες, όχι µόνο 
γιατί αυτοί αποτελούσαν τα τρία τέταρτα του εργατικού δυναµικού της χώρας, αλλά γιατί οι γυναίκες συνιστούσαν φθηνό 
εργατικό δυναµικό και δουλεύοντας σε πολλές περιπτώσεις χωρίς συµβόλαιο δεν είχαν κανένα εργασιακό δικαίωµα· 
Suzanne B. Mettler, «Gender & the Fair Labor Standards Act of 1938», Polity 26/4, Καλοκαίρι 1994, 641. Για τη γυναικεία 
απασχόληση κατά την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης βλέπε επίσης Winifred D. Wandersee Bolin, «American Women in the 
Twentieth-Century Work Force: The Depression Experience», στο Woman’s Being, Woman’s Place: Female Identity and 
Vocation in American History, επιµ. Mary Kelley, G.K. Hall, Βοστώνη 1979, 296-312.     
69 Scharf, 120. 
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γυναίκες λάµβαναν πενήντα σεντς την εβδοµάδα. Επίσης οι άνδρες αποτελούσαν τη συντριπτική 

πλειοψηφία των εργαζοµένων στα CCC. Με την ίδρυση της ∆ιαχείρισης Πολιτικών Έργων 

(Civil Works Administration) ενισχύθηκε η συµµετοχή των γυναικών στα Σώµατα, αλλά η 

εικόνα δεν άλλαξε ουσιαστικά, αφού πάνω από το 90% των θέσεων εργασίας που 

δηµιουργήθηκαν καταλήφθηκε από άνεργους άνδρες70. Οι γυναίκες υποαντιπροσωπεύονταν (το 

ποσοστό τους κυµαινόταν µεταξύ 12 και 19%) και στη ∆ιαχείριση Προόδου Έργων (WPA), 

καθώς βασική αρχή του προγράµµατος ήταν η ενίσχυση ενός µόνο µέλους της οικογένειας, του 

οικονοµικού της στηρίγµατος, δηλαδή κατά κανόνα του άνδρα71.      

Η περίοδος του New Deal ταυτίζεται ιστορικά µε την περίοδο διαµόρφωσης του 

αµερικάνικου κράτους πρόνοιας. Ο Νόµος Κοινωνικής Ασφάλισης του 1935 και η ίδρυση της 

∆ιαχείρισης Κοινωνικής Ασφάλισης, σηµατοδοτούν τη θεµελίωση του κράτους πρόνοιας. Η 

Suzanne Mettler διαπιστώνει ότι ορισµένα από τα κοινωνικά προγράµµατα που προωθήθηκαν µε 

το Νόµο του 1935, όπως το πρόγραµµα ασφάλισης των ανέργων (Unemployment Insurance) και 

εκείνο της οικονοµικής αρωγής φτωχών µητέρων (Aid to Dependent Children), βασίστηκαν σε 

έναν έµφυλο διαχωρισµό της ταυτότητας του αµερικανού πολίτη72. Στην περίπτωση του 

ασφαλιστικού προγράµµατος τα κριτήρια καταλληλότητας για την παροχή της αποζηµίωσης 

στους ανέργους, προσδιόριζαν ως κύριους δικαιούχους την κατηγορία των υπαλλήλων που είχαν 

µακρόχρονη προϋπηρεσία και εργάζονταν σε θέσεις πλήρους απασχόλησης πριν χάσουν τη 

δουλειά τους. Κατά συνέπεια οι περισσότερες γυναίκες δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την 

πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, καθώς ο γάµος και η µητρότητα οδηγούσαν συνήθως στην 

προσωρινή ή µόνιµη διακοπή της µισθωτής απασχόλησής τους, ενώ οι χαµηλές αµοιβές τους 

συνέβαλαν στη δηµιουργία συνθηκών εργασιακής κινητικότητας73. Επιπλέον, το πρόγραµµα 

ασφάλισης ευνοούσε περισσότερο τους ειδικευµένους εργάτες, καθώς και όσους ήταν 

οργανωµένοι σε κάποιο σωµατείο, οπότε οι γυναίκες, στην πλειοψηφία τους ανειδίκευτες και 

                                                 
70 Scharf, 122. Σε ότι αφορά τη FERA (η οποία εγκαινιάστηκε στις 22 Μαΐου 1933) µόνο το 8% από τα άτοµα που 
λάβαιναν οικονοµική ενίσχυση ήταν γυναίκες. Επιπλέον, στις δουλειές που σχεδιάστηκαν για την απορρόφηση άνεργων 
γυναικών προσελήφθησαν άνδρες για τη θέση του επιστάτη, οι οποίοι λάβαιναν µεγαλύτερους µισθούς από τις υφισταµένες 
τους·  Scharf, 123. 
71 Scharf, 123.  
72 Suzanne Mettler, «Dividing Social Citizenship by Gender: The Implementation of Unemployment Insurance and Aid to 
Dependent Children, 1935-1950», Studies in American Political Development 12, (άνοιξη 1998), 303-342. Η Mettler 
χρησιµοποιεί τον όρο «social citizenship» για να δηλώσει τα πολιτικά δικαιώµατα και τα καθήκοντα από τα οποία 
εξαρτάται η οικονοµική ασφάλεια και η πρόνοια του πολίτη· Mettler, 305 (υποσηµείωση 6).     
73 Mettler, 312 και 318. 
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ανένταχτες σε κάποια συνδικαλιστική οργάνωση, έµεναν ουσιαστικά απροστάτευτες74. Το 

αποτέλεσµα ήταν η ασφάλιση των ανέργων να καταλήξει ένα νέο κατεξοχήν ανδρικό προνόµιο.  

Στο σχεδιασµό της κρατικής κοινωνικής πολιτικής όµως υπήρχε κι ένα άλλο πρόβληµα 

που επηρέαζε κυρίως τις γυναίκες. Οι ρυθµίσεις για την ίδρυση των δυο προγραµµάτων έπρεπε 

να συµπεριληφθούν στη νοµοθεσία της κάθε πολιτείας µε πρωτοβουλία της τοπικής αρχής, µε το 

οµοσπονδιακό Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης να διατηρεί τον τελικό λόγο για την έγκριση 

του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου. Όµως, το Συµβούλιο άσκησε περισσότερο έλεγχο στο 

πρόγραµµα ασφάλισης των ανέργων, αφήνοντας το πρόγραµµα του παιδικού επιδόµατος σχεδόν 

αποκλειστικά στην πολιτειακή δικαιοδοσία75. Έτσι, η οµοσπονδιακή κυβέρνηση αναλάµβανε την 

εποπτεία των κοινωνικών δικαιωµάτων των ανδρών, παραχωρώντας την προστασία των 

δικαιωµάτων των γυναικών στις τοπικές αρχές. Εξάλλου, όσον αφορά στο πρόγραµµα της 

Βοήθειας σε Εξαρτώµενα Παιδιά (Aid to Dependent Children), το πρόβληµα ήταν ότι ενθάρρυνε 

τις γυναίκες να µένουν στο σπίτι για να φροντίζουν τα παιδιά τους και τις απέτρεπε να 

αναζητήσουν την τύχη τους στην αγορά εργασίας. Με αυτό τον τρόπο καθιστούσε και τις 

µητέρες «εξαρτώµενες» από την ανδρική προστασία-εργασία, στερώντας τις παράλληλα από τα 

προνόµια των υπόλοιπων κοινωνικών προγραµµάτων, τα οποία προσφέρονταν µόνο στα άτοµα 

από τα οποία εξαρτιόταν οικονοµικά η οικογένειά τους.  

Η γυναίκα δεν υποβαθµιζόταν µόνο στα βασικά προγράµµατα κοινωνικής πρόνοιας, 

αλλά και στη νέα εργασιακή νοµοθεσία. Στη διάρκεια της «Προοδευτικής Περιόδου» (από τη 

δεκαετία του 1890 µέχρι και τη δεκαετία του 1920) τέθηκε σε εφαρµογή στις περισσότερες 

Πολιτείες µια σειρά νόµων υπέρ της γυναίκας εργάτριας, οι οποίοι όριζαν κατώτατο µισθολογικό 

όριο, ανώτατο όριο εργάσιµων ωρών, καθώς και την προστασία της γυναίκας από βαριά και 

ανθυγιεινά επαγγέλµατα (µε το σκεπτικό της προστασίας του «βιολογικού» της ρόλου). Οι 

περιορισµοί που έθεταν οι δυο τελευταίες ρυθµίσεις εµπόδιζαν την πρόσληψη της γυναίκας σε 

καλύτερα αµειβόµενες δουλειές. Επιπροσθέτως, η «προστατευτική» νοµοθεσία εξυπηρετούσε 

αφενός την κατάτµηση του εργατικού δυναµικού και αφετέρου την επιστροφή  ορισµένων 

γυναικών στα σπίτια τους, µέσω του καθορισµού επιτρεπόµενων και µη επαγγελµάτων για τη 

γυναίκα76. 

                                                 
74 Mettler, 320. Σύµφωνα µε µια απογραφή του 1940, οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το ένα τέταρτο του συνόλου του 
εργατικού δυναµικού της χώρας, αλλά µόνο το 9,4 % του συνόλου των µελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων· Mettler, 
319-320 (υποσηµείωση 70). 
75 Mettler, 314. 
76 Alice Kessler-Harris, «Women, Work, and the Social Order», στο Liberating Women’s History: Theoretical and Critical 
Essays, επιµ. Berenice A. Carroll, University of Illinois Press, Ουρµπάνα 1976, 338.  
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 Την πολιτική αυτή συνέχισε και η κυβέρνηση του Ρούζβελτ, επιχειρώντας όµως την 

ψήφιση ενός εθνικού νόµου, ο οποίος θα όριζε ένα ενιαίο κατώτατο µισθολογικό όριο. Η πρώτη 

απόπειρα έγινε µέσω της ∆ιαχείρισης Εθνικής Ανάκαµψης (National Recovery Administration), 

όµως περίπου το ένα τέταρτο των κωδικών που πρότεινε η νέα αρχή όριζαν χαµηλότερο βασικό 

µισθό για τις γυναίκες απ’ ότι για τους άνδρες (δέκα σεντς την ώρα αντί για είκοσι πέντε)77. Σε 

κάθε περίπτωση, ολόκληρο το NRA κρίθηκε τελικά αντισυνταγµατικό και οι ρυθµίσεις του 

ακυρώθηκαν. Στις 25 Ιουνίου 1938 τέθηκε σε ισχύ ένας νόµος (Fair Labor Standards Act), ο 

οποίος καθιέρωνε συλλογικό κατώτερο όριο αµοιβής (25 σεντς ανά ώρα µε σταδιακή αύξηση 

στα 40 σεντς µέχρι το 1945) και ανώτατο όριο απασχόλησης (40 ώρες την εβδοµάδα). Ωστόσο, ο 

νέος νόµος δεν κάλυπτε την αγροτική και την οικιακή εργασία και γενικά παρέκαµπτε τους 

βασικότερους παραγωγικούς κλάδους στους οποίους απασχολούνταν γυναίκες (εξαίρεση 

αποτελούσαν οι βιοτεχνίες ενδυµασίας και τα υφαντουργεία, τοµείς στους οποίους 

κυριαρχούσαν οι γυναίκες, έχοντας µάλιστα αναπτύξει σηµαντική συνδικαλιστική δράση). 

Συνεπώς, οι περισσότερες εργάτριες δεν καλύπτονταν από τον οµοσπονδιακό νόµο και έπρεπε να 

καταφύγουν στο πολιτειακό δίκαιο για να υπερασπιστούν τα δικαιώµατά τους78.        

Συµπερασµατικά, η περίοδος της Μεγάλης Ύφεσης έχει σωστά χαρακτηριστεί από 

πολλές αµερικανίδες ιστορικούς, ως περίοδος παρακµής του φεµινιστικού κινήµατος και 

υποβάθµισης της θέσης της γυναίκας στην αµερικάνικη κοινωνία79. Ο έµφυλος ανταγωνισµός 

στο χώρο της εργασίας, ο οποίος ήταν ήδη έντονος πριν από την κρίση, εντάθηκε την περίοδο 

αυτή, λόγω των περιορισµένων θέσεων εργασίας. Το κράτος αντιµετώπισε την οικονοµική κρίση 

ως µια υπόθεση που αφορούσε κυρίως τον εργαζόµενο άνδρα και για το λόγο αυτό σχεδίασε 

προγράµµατα απασχόλησης και κοινωνικής πρόνοιας, τα οποία στόχευαν πρωταρχικά στην 

εξασφάλιση εργασίας στον άνεργο άνδρα. Στις συνθήκες αυτές το κράτος πρόνοιας οδήγησε στη 

διαµόρφωση δυο διαφορετικών κατηγοριών πολίτη. Ο άνδρας πολίτης καλυπτόταν από τους 

νέους οµοσπονδιακούς νόµους και απολάµβανε περισσότερα κοινωνικά δικαιώµατα και 

προνόµια (ασφάλιση, απασχόληση, οικονοµική βοήθεια), ενώ η τύχη της γυναίκας 

                                                 
77 Hargreaves, 180. 
78 Gender & the Fair Labor Standards Act of 1938, 651. Η εξαίρεση της αγροτικής εργασίας (η οποία άρθηκε το 1966), είχε 
σαν αποτέλεσµα τη διατήρηση των ακραίων συνθηκών εκµετάλλευσης των αφροαµερικανών ανδρών και γυναικών του 
Νότου. Σχετικά µε την εξαίρεση της οικιακής εργασίας (η οποία άρθηκε µόλις το 1974), ο Ρούζβελτ ανέφερε για να 
καθησυχάσει εκπροσώπους των Νότιων Πολιτειών ότι «ποτέ δεν προτάθηκε κάποιος νόµος στην κατεύθυνση της 
εφαρµογής ενός κατώτατου ορίου αµοιβής και απασχόλησης στον τοµέα της οικιακής βοήθειας». Όπως έχει εύστοχα 
επισηµανθεί, το γεγονός ότι ο Πρόεδρος αντιλαµβανόταν την απασχόληση αυτών των γυναικών ως βοήθεια και όχι ως 
εργασία, συνοψίζει το πρόβληµά τους. Για τη δήλωση του Ρούζβελτ και για τον σχολιασµό της βλέπε ό. π., 647. 
79 Μάλιστα, οι ιστορικοί Francesca M. Cancian και Stacey J. Oliker φθάνουν στο σηµείο να χαρακτηρίσουν συνολικά την 
περίοδο του New Deal ως ένα «δίχτυ ασφαλείας για τον εργαζόµενο άνδρα», βλ. Francesca M. Cancian και Stacey J. Oliker, 
Caring and Gender, Altamira Press, Λάνχαµ 2000, 109. 
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εγκαταλειπόταν στο πολιτειακό δίκαιο, το οποίο επηρεαζόταν κατά κανόνα από περισσότερο 

παραδοσιακές και συντηρητικές ιδέες, εξυπηρετώντας τοπικά συµφέροντα. Η κοινωνική 

ταυτότητα του πολίτη καθοριζόταν από τον ρόλο των δυο φύλων στην οικογένεια: εκείνος που 

ενσάρκωνε τον ρόλο του προστάτη είχε πρόσβαση στα νέα κοινωνικά προνόµια της περιόδου 

του New Deal. Ο ρόλος αυτός όµως ήταν κατεξοχήν ανδρικός και οι γυναίκες τον αναλάµβαναν 

µόνο κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις που ο σύζυγός τους δεν ήταν σε θέση να εργαστεί. Τελικά, 

οι κοινωνικές µεταρρυθµίσεις του New Deal στηρίχθηκαν στον έµφυλο διαχωρισµό, ο οποίος 

βρισκόταν σε άµεση συνάρτηση µε τον καταµερισµό της εργασίας. 
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2. ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ΣΤΙΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

2.1 Το κοινωνικό φύλο στη σοβιετική αγροτική κοινότητα. 

Στην πολιτική τέχνη των πρώτων χρόνων µετά την Οκτωβριανή Επανάσταση η γυναίκα 

της υπαίθρου απεικονίζεται κυρίως σε έργα που αναφέρονται είτε στις αντιπαραθέσεις της 

περιόδου του εµφύλιου πολέµου είτε στην εκστρατεία για την εξάλειψη του αναλφαβητισµού. Σε 

κάποιες περιπτώσεις η γυναίκα προβάλλεται ως σύµβολο της «παλιάς Ρωσίας» συνδεόµενη µε 

την παράδοση, την αντίδραση και την αµάθεια. Ενδεικτική της εχθρικής αντιµετώπισης της 

ρωσίδας αγρότισσας είναι η αφίσα του Mikhail Cheremnykh «Η ιστορία της baba και των 

ψωµιών» (εικ.1)80. Η αφίσα είναι χωρισµένη σε έξι καρέ και αφηγείται την ιστορία µιας baba 

που αρνείται να προσφέρει ψωµί σ’ έναν στρατιώτη του Κόκκινου Στρατού. Η baba που 

αποδίδεται χοντρή, άσχηµη και άπληστη, ξεσπάει ενάντια στον στρατιώτη και τον διώχνει. Ο 

πεινασµένος στρατιώτης σκοτώνεται από τον εχθρό, ο οποίος πλησιάζει ανελέητος την baba και 

την καταβροχθίζει µαζί µε τα ψωµιά της. Χαρακτηριστικό της αρνητικότητας που συνόδευε τη 

γυναίκα της υπαίθρου είναι το γεγονός ότι στο τελευταίο καρέ, εκείνος που βοηθάει τον φαντάρο 

του Κόκκινου Στρατού προσφέροντάς του το πολυπόθητο ψωµί είναι τελικά ένας νεαρός άνδρας. 

Η γυναίκα παρουσιάζεται ανίκανη να κατανοήσει τόσο το νόηµα των γεγονότων που 

εξελίσσονται γύρω της όσο και το προσωπικό της συµφέρον. ∆ιώχνοντας τον προστάτη της, 

βρίσκει την τιµωρία που της αξίζει από τον εχθρό του σοβιετικού λαού81.  

 Ένα έργο της ίδιας περιόδου, «Η γυναίκα του εµπόρου» του Boris Kustodiev προσφέρει 

ένα διαφορετικό πορτραίτο της γυναίκας της ρωσικής επαρχίας. Εδώ δεν πρωταγωνιστεί η 

αγράµµατη baba, αλλά µια εκπρόσωπος των ανώτερων κοινωνικών στρωµάτων της ρωσικής 

περιφέρειας (εικ.2)82. Στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν κυριαρχεί η ανοιχτή εχθρότητα απέναντι 

στη γυναίκα-σύµβολο της παλιάς τάξης, αλλά η σάτιρα. Το ακριβό ένδυµα της ογκώδους 

γυναικείας µορφής και η πληθώρα των αγαθών που είναι απλωµένα στο τραπέζι (η γυναίκα 

απεικονίζεται την ώρα του τσαγιού) φανερώνουν την υλική ευµάρεια της εµπορικής οικογένειας, 

ενώ στην αίσθηση του πλούτου συντελεί και η χρωµατική ποικιλία της σύνθεσης. Στο έργο του 

Kustodiev προβάλλεται λιγότερο η προσωπικότητα της γυναίκας και περισσότερο η ύλη που την 

περιβάλλει. Με τον τρόπο αυτό υποδηλώνεται η εσωτερική κενότητα της πρωταγωνίστριάς του. 
                                                 
80 Η λέξη baba χρησιµοποιούνταν για να δηλώσει την αγράµµατη, αδαή, δεισιδαίµονα και γενικά επιρρεπή σε παράλογα 
ξεσπάσµατα υστερίας, γυναίκα της υπαίθρου· Lynne Viola, «Bab’i Bunty and Peasant Women’s Protest During 
Collectivization», στο Russian Peasant Women, Beatrice Farnsworth και Lynne Viola (επιµ.), Oxford University Press, Νέα 
Υόρκη/Οξφόρδη 1992, 189.  
81 Στο έργο αναφέρεται η Victoria Bonnell, Iconography of Power: Soviet Political Posters under Lenin and Stalin, 
University of California Press, Μπέρκλεϊ 1997, 81-82. 
82 Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Kustodiev πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο σπίτι ενός πλούσιου έµπορου, στην 
επαρχιακή ρωσική πόλη Αστραχάν. 
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Πίσω από τα κάθε λογής στολίδια και τις υλικές ανέσεις της συζύγου του εύπορου εµπόρου 

φαίνεται ότι κρύβεται ακριβώς η χαρακτηριστική αγράµµατη baba της ρωσικής υπαίθρου. 

Μπορούµε να συγκρίνουµε ίσως τη γυναίκα του εµπόρου µε τη µορφή του ιερέα σε µια σύνθεση 

του 19ου αιώνα, τη «∆εξίωση τσαγιού στην πόλη Mytishchi κοντά στη Μόσχα», έργο του Vasily 

Perov (εικ.3)83.  Είναι πολύ πιθανό µάλιστα ο Kustodiev, που είχε µαθητεύσει κοντά σε ένα 

διάσηµο µέλος των Περιπλανώµενων, τον Ilya Repin, να γνώριζε το συγκεκριµένο έργο του 

Perov. Τόσο η γυναίκα του εµπόρου, όσο και ο παπάς  (αυτός βέβαια µε εντονότερο και 

αµεσότερο τρόπο) επιτελούν την ίδια λειτουργία: προκαλούν το θεατή µε τον τρόπο που 

απολαµβάνουν τα υλικά προνόµια που συνδέονται µε την κοινωνική θέση τους. 

 Μέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ’20 περίπου, η γυναίκα σπάνια εµφανίζεται ως 

ενεργητικό πολιτικό υποκείµενο στη ζωγραφική της περιόδου. Σε έργα που φωτίζουν την αλλαγή 

του πολιτικού σκηνικού στην ύπαιθρο, όπως στη «Συνεδρίαση µιας επιτροπής φτωχών αγροτών» 

(1920) του Aleksandr Moravov και στη «Συνεδρίαση ενός αγροτικού κοµµατικού πυρήνα» 

(1924) του Efim Cheptsov, ζωγράφου που ανήκε στην Εταιρεία Καλλιτεχνών της Επαναστατικής 

Ρωσίας (AKhRR), τα πολιτικά υποκείµενα είναι άνδρες (εικ.4-5)84. Στο πρώτο έργο η γυναίκα 

απουσιάζει τελείως, ενώ στο δεύτερο (εικονογραφικό πρότυπο του οποίου είναι ενδεχοµένως η 

«Απροσδόκητη Επιστροφή» του Ρέπιν, εικ.6) αποδίδεται στο περιθώριο των πολιτικών 

εξελίξεων, απεικονιζόµενη στο βάθος της σύνθεσης καθώς ξεπροβάλλει από µια  µισάνοιχτη 

πόρτα. Όπως είναι γνωστό ο Cheptsov απεικόνισε ένα πραγµατικό περιστατικό, εποµένως όλα τα 

πρόσωπα του έργου του ήταν υπαρκτά. Σε ένα βαθµό λοιπόν, η σύνθεση µπορεί να χρησιµεύσει 

ως έµµεση µαρτυρία του αποκλεισµού της γυναίκας από την πολιτική οργάνωση των µικρών 

αγροτικών κοινοτήτων.   

Προϋπόθεση της προόδου των «καθυστερηµένων» αγροτικών κοινοτήτων ήταν η 

µόρφωση των αναλφάβητων (που στην πλειοψηφία τους ήταν γυναίκες) και η πολιτική 

διαφώτισή τους. Στο έργο του Evgeni Katsman «Παραγωγοί δαντέλας από το Καλιάζιν», το 

παλιό και το νέο συναντιούνται σε µια εικόνα όχι σύγκρουσης, αλλά αρµονικής συνύπαρξης 

(εικ.7). Θέµα του έργου είναι η πολιτική διαφώτιση των ηλικιωµένων εργατριών (αλλά και των 

                                                 
83 Ο Perov συµµετείχε στην καλλιτεχνική κίνηση των ρώσων ρεαλιστών ζωγράφων του 19ου αιώνα, γνωστής µε το 
όνοµα Peredvizhniki (Περιπλανώµενοι) λόγω της βούλησης των µελών της να φέρουν την τέχνη στο λαό 
οργανώνοντας περιοδεύουσες εκθέσεις.  
84 Το έργο του Cheptsov εκτέθηκε για πρώτη φορά στην ετήσια έκθεση της AKhRR του 1925, υπό τον τίτλο 
Συνάντηση ενός αγροτικού κοµµατικού πυρήνα στο θέατρο. Μεντβένκα, επαρχία του Κουρσκ. Βλέπε 
http://www.tretyakovgallery.ru/en/collection/_show/image/_id/2447 H AKhRR πρέσβευε την επιστροφή σε έναν 
ακαδηµαϊκό ρεαλισµό, στην παράδοση της οµάδας των Περιπλανώµενων. Για την επίδραση των Περιπλανώµενων 
στους ζωγράφους της AKhRR, βλ. Elizabeth Valkenier, Russian Realist Art. The State and Society: The Peredvizhniki 
and Their Tradition, Columbia University Press, Νέα Υόρκη 1989 (1977¹). 
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νεαρότερων που βρίσκονται στο βάθος) από µια νεαρή κοπέλα, πιθανότατα µέλος της Komsomol 

(Κοµµουνιστικής Νεολαίας). Προσέχοντας ιδιαίτερα τη λεπτοµέρεια και αξιοποιώντας την 

φωτοσκίαση, ο Katsman επιχειρεί να δώσει ψυχολογικό βάθος στα πορτραίτα των εργατριών. 

Έτσι, στα ρυτιδιασµένα πρόσωπα των ηλικιωµένων γυναικών µοιάζει να αντανακλάται το βάρος 

του καταπιεστικού προεπαναστατικού παρελθόντος. Τη ρήξη µε το παρελθόν αντίθετα 

αντιπροσωπεύει η νεαρή κοµµουνίστρια, η οποία ξεχωρίζει από την υπόλοιπη οµάδα µέσω της 

θέσης που καταλαµβάνει στο χώρο, του συµβολικά κόκκινου µαντηλιού της (το οποίο έχει δέσει 

µε µοντέρνο τρόπο στο κεφάλι της, σε αντίθεση µε το παραδοσιακό δέσιµο του µαντηλιού της 

ηλικιωµένης γυναίκας) και τέλος µέσω της αισιόδοξης και σίγουρης έκφρασής της. Οι 

ηλικιωµένες γυναίκες δε φέρουν ουσιαστικές οµοιότητες µε την baba· µπορεί να είναι 

αµόρφωτες, αλλά εδώ δεν προσωποποιούν την άγνοια: οι γυναίκες αυτές εκπέµπουν αξιοπρέπεια 

και δείχνουν ενδιαφέρον για τη γνώση, στην οποία δεν είχαν πρόσβαση στο παρελθόν. Από την 

άλλη, η νεαρή κοπέλα συµβολίζει την ελπίδα για ένα καλύτερο µέλλον από εκείνο που έζησαν οι 

προηγούµενες γενιές. Αυτό που είναι σηµαντικό είναι ότι η γυναίκα προβάλλεται και εδώ ως 

σύµβολο της προόδου. Συγκρίνοντας κανείς το έργο του Katsman µε ένα εργο που προηγείται 

κατά έναν περίπου αιώνα, την «Παραγωγό δαντέλας» (1823) του Vasily Tropinin παρατηρεί µε 

πόσο διαφορετικό τρόπο προβάλλεται η γυναίκα του ίδιου επαγγέλµατος (εικ.8). Τον Katsman 

δεν τον ενδιέφερε η ευχαρίστηση του θεατή µέσω της παρουσίασης ενός εξιδανικευµένου 

πορτραίτου ανάλογου µε εκείνου που κυριαρχεί στην ηθογραφική σκηνή του Tropinin. Αντίθετα, 

µέριµνά του ήταν η απόδοση ενός ρεαλιστικού ψυχολογικού πορτραίτου, το οποίο θα εξέφραζε 

την κοινωνική µεταµόρφωση που υποσχόταν η σοσιαλιστική επανάσταση.  

Μια διαφορετική εικόνα της «νέας γυναίκας» παρουσίασε το 1927 ο Georgi Ryazhsky µε 

την προσωπογραφία της προέδρου µιας τοπικής κοµµατικής οργάνωσης, έργο το οποίο 

προβάλλει την αναβαθµισµένη κοινωνική θέση της γυναίκας (εικ.9)85. Η επιβλητικότητα της 

µορφής, ταιριαστή µε τον κοινωνικό ρόλο της, επιτυγχάνεται µε την τοποθέτησή της µπροστά 

από ένα γυµνό φόντο, έτσι ώστε το βλέµµα του θεατή να επικεντρώνεται απερίσπαστο στη 

γυναίκα. Παράλληλα, η στάση της γυναίκας, η έκφρασή της και η «ελεύθερη», γρήγορη πινελιά 

στην απόδοση της γούνας και του βάθους δίνουν ζωντάνια και κίνηση στο έργο. Ο Wolfgang 

Holz υποστηρίζει ότι στην ελαιογραφία του Katsman ο κοινωνικός ρόλος της γυναίκας 

                                                 
85 Για την «Πρόεδρο», καθώς και για το έργο του «Η Αντιπρόσωπος» (1927), ο καλλιτέχνης τιµήθηκε µε το χρυσό 
µετάλλιο στη ∆ιεθνή Έκθεση του Παρισιού του 1937. 
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προσδιορίζεται από τα υλικά διακριτικά του, δηλαδή τη βαριά ανδρική γούνα που φοράει86. 

Προφανώς ο Holz ερµηνεύει την ανδρική γούνα ως σύµβολο εξουσίας και κύρους. Πραγµατικά, 

αν ανατρέξουµε σε ένα έργο µεταγενέστερο από αυτό του Katsman, ενός ζωγράφου που υπήρξε 

κι αυτός µέλος της ίδιας καλλιτεχνικής οµάδας (ΑKhRR), διαπιστώνουµε ότι η γούνα 

χρησιµοποιείται µε τον τρόπο που υπονοεί ο Holz. Συγκεκριµένα, στο διάσηµο στην εποχή του 

«Σε ένα παλιό εργοστάσιο των Ουραλίων» του Boris Ioganson, έργο που αναφέρεται στην 

εκµετάλλευση του προλεταριάτου κατά την τσαρική περιόδο, η µορφή του δυνάστη, δηλαδή του 

χοντρού βιοµήχανου, περιβάλλεται από µια γούνα (εικ.10). Φαίνεται εποµένως ότι πραγµατικά η 

«ανδρική» γούνα της «αντιπροσώπου» του Ryazhsky, αξιοποιείται για να υπογραµµιστεί η 

ανάληψη και η εκπλήρωση ρόλων που µέχρι το πρόσφατο παρελθόν θεωρούνταν αποκλειστικά 

ανδρικοί, δηλαδή ρόλων εξουσίας. Το στοιχείο αυτό προβάλλεται από τον ζωγράφο ως ένδειξη 

της έµφυλης ισότητας στη σοβιετική κοινωνία. Τη χειραφέτηση της γυναίκας, όµως, δηλώνει και 

η µοντέρνα, κοντή κόµµωσή της. Γενικά το ντύσιµο και το στυλ της «αντιπροσώπου» εκφράζει 

τη ρήξη µε τις αντιλήψεις της εποχής σχετικά µε την «δέουσα» εξωτερική εµφάνιση της 

γυναίκας (µακριά µαλλιά, γυναικείο ντύσιµο κτλ.).    

Η «νέα αγρότισσα» προβάλλεται στη ζωγραφική της περιόδου ως σύµµαχος του 

Κόµµατος και πολλά έργα υπογραµµίζουν την ικανότητά της να ανταποκριθεί στα νέα 

καθήκοντά της. Ένα από αυτά είναι το «Ξεπερνώντας µια κρίση στην κολεκτιβοποιηµένη 

φάρµα» του Samuil Adlivankin (εικ.11). Πρωταγωνίστρια εδώ είναι µια µεσήλικη γυναίκα, η 

οποία απεικονίζεται καθώς συννενοείται τηλεφωνικά για την επίλυση κάποιου επείγοντος 

ζητήµατος που προέκυψε στο κολχόζ. Η γυναίκα αποδίδεται καθιστή, µε ιδιαίτερα αυστηρή και 

αποφασιστική έκφραση, ενώ γύρω της στέκεται όρθιο ένα πλήθος ανδρικών κυρίως µορφών. Το 

γεγονός ότι η οµάδα αυτή εµπιστεύτηκε µια γυναίκα για τη διαχείριση µιας δύσκολης υπόθεσης 

και η ετοιµότητα µε την οποία εκτελεί η γυναίκα την αποστολή της, υπογραµµίζει τη συµβολή 

της κολεκτιβοποίησης στη διαµόρφωση νέων σχέσεων µεταξύ των δυο φύλων. Η εµπιστοσύνη 

των ανδρών στη γυναίκα δηλώνει την ισότιµη θέση των δυο φύλων στη νέα αγροτική κοινωνία. 

Άλλωστε, η κατάκτηση της έµφυλης ισότητας είχε διακηρυχθεί επίσηµα έναν χρόνο πριν από τη 

δηµιουργία του έργου αυτού, το 1930. 

Προς το τέλος της δεκαετίας του ’20 παρατηρείται στη σοβιετική τέχνη η µεταµόρφωση 

της baba/αγρότισσας σε κολχόζνιτσα (εργάτρια σε κολχόζ/κολεκτιβοποιηµένη φάρµα) και 

                                                 
86 Wolfgang Holz, «Allegory and Iconography in Socialist Realist Painting», στο Art of the Soviets: Painting, Sculpture and 
Architecture in a One-party State, 1917-1992, Matthew Cullerne Bown και Brandon Taylor (επιµ.), Manchester University 
Press, Μάντσεστερ 1993, 75. 
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εξασφαλίζεται η συχνότερη παρουσία της γυναίκας της υπαίθρου όχι µόνο σε αφίσες, αλλά και 

σε ελαιογραφίες. Σύµφωνα µε τη Victoria Bonnell, η εικόνα της κολχόζνιτσα εµφανίστηκε για 

πρώτη φορά στην κινηµατογραφική ταινία του Αϊζενστάιν Το παλιό και το νέο (Staroye i 

novoye), στην οποία πρωταγωνιστεί µια αγρότισσα που µάχεται για τη δηµιουργία ενός 

κολχόζ87. Στην ταινία η γυναίκα έχει συλλάβει τη σηµασία του πολιτικού προγράµµατος του 

Κόµµατος και αφιερώνεται στην προώθησή του ερχόµενη σε ρήξη µε τους προσκολληµένους 

στο παρελθόν συγχωριανούς της. Η γυναικεία χειραφέτηση συνδέεται ευθέως µε την 

τεχνολογική πρόοδο. Η κολεκτιβοποίηση, η οποία αντιπροσωπεύει την ορθολογική οργάνωση 

και την εκβιοµηχάνιση της αγροτικής παραγωγής προβάλλεται από την επίσηµη προπαγάνδα 

αφενός ως εγγύηση της ανεξαρτησίας της γυναίκας (κατάλυση της εξάρτησης από το εισόδηµα 

του άνδρα της οικογένειας) και αφετέρου ως µέσο της κοινωνικοποίησής της (απλοποίηση της 

εργασίας και εξοικονόµηση ελεύθερου χρόνου). Η ιδέα αυτή εκφράζεται την ίδια περίοδο και 

στον τοµέα των εικαστικών τεχνών. 

Η εµφάνιση της γυναίκας του κολχόζ είχε σαν αποτέλεσµα την αποφόρτιση της εικόνας 

της αγρότισσας από τα αρνητικά χαρακτηριστικά, τα οποία αποδίδονταν σε αυτήν κατά τα 

πρώτα χρόνια µετά την επανάσταση. Η θετική προβολή της γυναίκας της υπαίθρου εκφράζεται 

µε την ολοκληρωτική αλλαγή της εξωτερικής εµφάνισής της. Η κολχόζνιτσα παρουσιάζεται 

ηλικιακά νεότερη και εµφανισιακά ελκυστικότερη από την baba88. Η εξωτερική εµφάνιση της 

Νέας Γυναίκας, εκτός από αισιοδοξία και αποφασιστικότητα, έπρεπε να εκπέµπει ευεξία, 

οµορφιά, ενέργεια και θηλυκότητα. Η ευεξία και η ενέργεια συνδέονταν µε την εργατικότητα, 

ενώ η οµορφιά και η θηλυκότητα καθιστούσαν τις µορφές ελκυστικότερες στο κοινό. H σηµασία 

του ρόλου της εργάτριας των κολχόζ στην κάλυψη των στόχων των Πενταετών Πλάνων, 

εκφράζεται στην τέχνη της περιόδου µε την ενίσχυση των διαστάσεών της στη σύνθεση. 

Επιπλέον η κολχόζνιτσα αρχίζει να απεικονίζεται χωρίς τη συνοδεία κάποιου άνδρα. 

 Ένας επιπρόσθετος λόγος για τον οποίο οι αγρότισσες πρωταγωνιστούσαν σε 

συµβολικό-εικονογραφικό επίπεδο ήταν γιατί στην πραγµατικότητα είχαν πρωτοστατήσει στον 

αγώνα ενάντια στην επιβολή της κολεκτιβοποίησης89. Παρουσιάζοντας µια παραπλανητική, 

                                                 
87 Η ταινία είναι γνωστή και µε τον τίτλο Η γενική γραµµή. Η παραγωγή της έγινε το 1927 και η προβολή της το 1929· 
Bonnell, 101. 
88 Η τάση αυτή συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ’30 (αλλά και µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο). Είναι 
αξιοσηµείωτο το γεγονός, ότι την περίοδο της άνθισης της κίνησης των σταχανοβιτών, ο σοβιετικός τύπος πρόβαλλε 
περισσότερο τις νεότερες (συνήθως από 25 χρόνων και κάτω) και ελκυστικότερες σταχανοβίτισσες, σε βάρος των 
µεγαλύτερων ηλικιακά συναδέλφων τους·  Manning, 216. Η σεξιστική αυτή προβολή της εργαζόµενης γυναίκας της 
υπαίθρου αναπαραγόταν και στη σοβιετική τέχνη.   
89 Κατά τη διάρκεια της εξαναγκαστικής κολεκτιβοποίησης σηµειώθηκαν πολλές αγροτικές εξεγέρσεις, στις οποίες οι 
γυναίκες διαδραµάτισαν καθοριστικό ρόλο. Οι γυναίκες, εκµεταλλευόµενες την επιείκεια των κρατικών αρχών απέναντί 
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αντεστραµµένη εικόνα τους, το Κόµµα επιδίωκε αφενός να κερδίσει την υποστήριξη του αστικού 

πληθυσµού, το οποίο δεν είχε σαφή εικόνα της κατάστασης στην ύπαιθρο και αφετέρου να 

ωθήσει περισσότερες γυναίκες στις κολεκτιβοποιηµένες φάρµες, προβάλλοντας τα προνόµια και 

τα αγαθά που θα τους απέφερε η  απασχόλησή τους σε αυτές90. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, 

έτσι και εδώ, η πραγµατικότητα δεν παρουσιαζόταν όπως είναι, αλλά «όπως θα έπρεπε να είναι». 

Με άλλα λόγια το επιθυµητό αντικαθιστούσε το υπαρκτό µε την παρουσίαση στο κοινό µιας 

σειράς πρότυπων κοινωνικών ρόλων, το περιεχόµενο των οποίων είχε προσδιοριστεί 

προηγουµένως από την κεντρική εξουσία.  

Στο χώρο της ζωγραφικής, η εικόνα της γυναίκας-φορέα της νέας τεχνολογίας 

εµφανίστηκε ήδη µια χρονιά πριν από την έναρξη του Α' Πενταετούς Πλάνου, το 1927, στο 

πρόσωπο της οδηγού τρακτέρ. Η εικόνα αυτή έµελλε να συµπεριληφθεί στο πάνθεον των ηρώων 

του σοσιαλιστικού ρεαλισµού ως η προσωποποίηση της χειραφέτησης της σοβιετικής γυναίκας. 

Το έργο του 1927 στο οποίο ενδεχοµένως πρωτοεµφανίστηκε είναι το «Ένα ατσάλινο άλογο στα 

χωράφια της Ουκρανίας» της Viktoria Belakovskaya (εικ.12). Κεντρικό πρόσωπο της σύνθεσης 

είναι η περήφανη και γεµάτη αυτοπεποίθηση φιγούρα µιας γυναίκας οδηγού τρακτέρ91. Η 

γυναίκα οδηγάει προς τον θεατή χαµογελώντας µειλίχια, ενώ οι φωτεινοί χρωµατικοί τόνοι του 

έργου αναδεικνύουν τη µορφή της. Χρησιµοποιώντας η Belakovskaya µια διαγώνια προοπτική, 

αναδεικνύει και φέρνει πιο κοντά στο θεατή τη νεαρή αγρότισσα, χαρίζοντάς της παράλληλα 

περισσότερη πλαστικότητα και κίνηση (η αίσθηση της κίνησης ενισχύεται και µέσω της 

τµηµατικής απόδοσης του τρακτέρ, το οποίο δίνει στο θεατή την εντύπωση ότι το όχηµα τον έχει 

προσπεράσει).  

                                                                                                                                                 
τους, οι οποίες δεν έβλεπαν πολιτικά κίνητρα στην αντίδρασή τους, αλλά τη θεωρούσαν αποτέλεσµα της αµάθειας και της 
παράλογης φύσης της baba, πρωτοστάτησαν σε πολλές εξεγέρσεις. Οι εξεγέρσεις ήταν γνωστές στην εποχή τους ως Bab’ i 
Bunty (η έννοια Bunt χρησιµοποιείται για να χαρακτηρίσει το αυθόρµητο, µη καθοδηγούµενο και ανεξέλεγκτο ξέσπασµα 
της αγροτικής αντίδρασης στην εξουσία). Για περισσότερα σχετικά µε τις αγροτικές εξεγέρσεις και το ρόλο των γυναικών 
σε αυτές βλέπεViola, Bab’i Bunty, 189-205. 
90 Η εικόνα της αγροτικής ζωής, όπως παρουσιαζόταν στη σοβιετική τέχνη της δεκαετίας του ’30, ήταν φυσικά απατηλή. Η 
φαντασιακή προβολή της αφθονίας των αγαθών, της ενθουσιώδους και αρµονικής αγροτικής εργασίας και της µαζικής 
εκβιοµηχάνισης της αγροτικής παραγωγής, ερχόταν σε χτυπητή αντίθεση µε την πραγµατικότητα της πείνας, των αγροτικών 
εξεγέρσεων, της κρατικής καταστολής και της ελλιπούς υλικοτεχνικής υποδοµής της πλειοψηφίας των κολεκτιβοποιηµένων 
αγροκτηµάτων. Με βάση αυτές τις συνθήκες µπορούµε να υποθέσουµε πως η αντιµετώπιση τέτοιου είδους 
προπαγανδιστικών έργων τέχνης από το αγροτικό κοινό θα ήταν πιθανότατα εχθρική. Μια τέτοια εικόνα θα θεωρούνταν 
είτε προκλητική, είτε αστεία. Για το ζήτηµα του κοινού των αφισών που είχαν ως θέµα τους την κολεκτιβοποίηση· Bonnell, 
111-114. 
91 Ωστόσο, η εικόνα µιας γυναίκας οδηγού τρακτέρ ήταν ιδιαίτερα σπάνια. Μια δεκαετία αργότερα, το 1936, τα επίσηµα 
στατιστικά στοιχεία µαρτυρούσαν ότι το ποσοστό των γυναικών οδηγών τρακτέρ δεν ξεπερνούσε το 4%, ενώ το ποσοστό 
γυναικών οδηγών θεριστικών µηχανών ήταν λίγο υψηλότερο (6%)· Stephan Merl, «Social Mobility in the Countryside», 
στο Social Dimensions of Soviet Industrialization, William G. Rosenberg και Lewis H. Siegelbaum (επιµ.), Indiana 
University Press, Μπλούµινγκτον 1993, 54. Επιπλέον, σύµφωνα µε στοιχεία του 1940, οι γυναίκες των κολχόζ 
απασχολούνταν κατά βάση σε χειρωνακτικές εργασίες και οι άνδρες είχαν µεγαλύτερη πρόσβαση στη νέα τεχνολογία·  
Manning, 214. 
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Η εικόνα της γυναίκας οδηγού αγροτικών µηχανών, από τα βασικότερα εικονογραφικά 

πρότυπα της «νέας γυναίκας», δεν ανταποκρινόταν στην πραγµατικότητα της σοβιετικής 

υπαίθρου. Βέβαια, η προβολή αυτής της εικόνας δε γινόταν µε σκοπό την πιστή καταγραφή της 

πραγµατικότητας, αλλά στόχευε στην υπόµνηση των βαθιών κοινωνικών αλλαγών (της ισότητας 

των δυο φύλων στην συγκεκριµένη περίπτωση), τις οποίες εγγυόταν η ολοκλήρωση των 

πολιτικών σχεδιασµών της κεντρικής εξουσίας. Η χειραφετηµένη γυναίκα-οδηγός συνέχισε να 

προβάλλεται ως κοινωνικό πρότυπο σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ’30, αλλά και µετά τον 

πόλεµο. Το 1938, συναντάµε µια πιο µοντέρνα εκδοχή του θέµατος, τη «Γυναίκα σε θεριστική 

µηχανή», ένα µωσαϊκό του Aleksandr Deineka για τον σταθµό του µετρό Mayakofskaya στη 

Μόσχα, µέρος ενός ευρύτερου εικονογραφικού κύκλου µε τίτλο «24 Ώρες στη Γη των Σοβιέτ» 

(εικ.13). Η τοποθέτηση των διακοσµητικών ψηφιδωτών σε οβάλ θόλους στην οροφή του 

σταθµού, έδωσε τη δυνατότητα στον Deineka για µια µοντέρνα απόδοση των θεµάτων του. Ο 

Deineka υποβάλλει την αίσθηση της κίνησης µέσω της κατακόρυφης προοπτικής και του 

έντονου διαγώνιου άξονα της σύνθεσης. Γενικά τη µορφή χαρακτηρίζει η µνηµειακότητα, 

ωστόσο η µορφή δεν είναι στατική, αλλά διατηρεί µια δυναµικότητα.  Η γυναίκα είναι 

προσηλωµένη σε ένα αόριστο σηµείο µπροστά της, στοιχείο που συµβολίζει το ξεπέρασµα των 

εµποδίων στην πορεία της προς το µέλλον. Η γυναίκα-οδηγός χρησιµοποιείται εδώ ξανά ως 

σύµβολο της γυναικείας χειραφέτησης, η οποία συνδέεται µε τη ριζοσπαστικοποίηση (που 

δηλώνεται µε τη σοβιετική σηµαία στην θεριστική µηχανή) και την εκβιοµηχάνιση της 

αγροτικής κοινωνίας.  

Στο κατεξοχήν πεδίο δράσης της, το κολχόζ, η γυναίκα απεικονίζεται σε υψηλές 

ιεραρχικά θέσεις, εκτελώντας ρόλους µεγάλης ευθύνης. Το έργο του Gregori Ryazhsky 

«Αρχηγός οµάδας κολχόζ» αποτελεί µια τυπική αναπαράσταση αυτού του είδους (εικ.14). Η 

τοποθέτηση της νεαρής επιστάτριας σε πρώτο πλάνο, η χρήση του έντονου κόκκινου και του 

καφέ για την απόδοση των ρούχων της και η δυναµική και γεµάτη αυτοπεποίθηση στάση της 

είναι στοιχεία που αξιοποιούνται για την ανάδειξή της στη σύνθεση και την υποβολή του 

αρχηγικού ρόλου της γυναίκας στο χώρο της εργασίας της. Το αµέσως κοντινότερο ιεραρχικά 

πρόσωπο φαίνεται ότι είναι η νεαρή βοηθός της επιστάτριας, η οποία εικονίζεται δίπλα της. 

Έτσι, τονίζεται η ικανότητα της χειραφετηµένης σοβιετικής γυναίκας να εκπληρώνει κοινωνικά 

υπεύθυνους ρόλους χωρίς την ανάγκη της ανδρικής καθοδήγησης ή συµβουλευτικής παρουσίας. 

Η σηµασία του ρόλου της νεαρής αρχηγού δεν υποδηλώνεται µόνο µε την τοποθέτησή της στο 

κέντρο της σύνθεσης, αλλά υπογραµµίζεται και από το γεγονός ότι αποτελεί τη µοναδική µορφή, 

η οποία στέκεται κατά µέτωπο προς τον θεατή. Το βλέµµα του θεατή δεν µπορεί να συλλάβει µε 
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την ίδια λεπτοµέρεια τις υπόλοιπες µορφές της σύνθεσης, είτε λόγω της στάσης τους είτε λόγω 

της εντονότερης ιµπρεσιονιστικής πινελιάς που έχει χρησιµοποιηθεί στο βάθος, όπου οι µορφές 

έχουν πλαστεί µε σαφώς πιο αφαιρετικό τρόπο και τα πρόσωπά τους αποτελούνται από απλές 

κηλίδες χρώµατος. Ωστόσο, στο έργο οριοθετούνται σαφώς τα όρια της εξουσίας της νεαρής 

γυναίκας. Παρόλο που η γυναίκα βρίσκεται σε ανώτερη ιεραρχικά θέση στο άµεσο εργασιακό 

περιβάλλον της, η δουλειά της εκτελείται υπό τη γενικότερη καθοδήγηση του κόµµατος, στο 

οποίο η ίδια ως όργανό του θα πρέπει να δώσει αναφορά (τη µελλοντική αυτή αναφορά 

υποδηλώνει το σηµειωµατάριο).  

Στην πραγµατικότητα όµως η γυναίκα σπάνια καταλάµβανε αρχηγικές θέσεις στον 

εργασιακό της τοµέα. Μια µατιά σε στατιστικές πηγές µαρτυρά ότι παρόλο που στα τέλη της 

δεκαετίας του ’30 οι γυναίκες αποτελούσαν το 59,5% του εργατικού δυναµικού της υπαίθρου, η 

εκπροσώπησή τους σε υψηλόβαθµα εργασιακά πόστα ήταν πολύ µικρή92. Οι άνδρες 

καταλάµβαναν τις ανώτερες ιεραρχικά θέσεις και καλύτερες αµοιβές, ενώ οι γυναίκες 

απασχολούνταν κυρίως σε θέσεις εκτελεστικού και όχι οργανωτικού χαρακτήρα, οι οποίες 

απέφεραν µικρότερες αποδοχές93. Σε γενικές γραµµές, ο κατά φύλο καταµερισµός της αγροτικής 

εργασίας παρέµενε έντονος στην αγροτική κοινωνία της εποχής της κολεκτιβοποίησης94. Ακόµη 

και όταν το κράτος παρενέβαινε για την προώθηση των γυναικών σε νέα εργασιακά πόστα, αυτό 

συνέβαινε (ιδιαίτερα προς το τέλος της δεκαετίας του ’30) στα πλαίσια της προετοιµασίας του 

για µια στρατιωτική αναµέτρηση η οποία επρόκειτο να αποσπάσει πολλούς άνδρες από την 

εργασία τους.  

Παράλληλα µε το Α΄ Πενταετές Πλάνο εποµένως αρχίζει να προωθείται µια εικόνα της 

αγρότισσας η οποία ανταποκρίνεται στους παραγωγικούς στόχους του Κόµµατος. Η εικόνα αυτή 

ωστόσο δεν είναι η µοναδική. Την ίδια περίοδο, καλλιτέχνες της πρωτοπορίας συνθέτουν ένα 

διαφορετικό πορτραίτο της αγρότισσας. Χαρακτηριστικότερο ίσως είναι το παράδειγµα του 

Kazimir Malevich, ο οποίος επιστρέφοντας σε µια παραστατική µορφή έκφρασης δηµιουργεί 

κατά την περίοδο του Α' Πλάνου έναν εικονογραφικό κύκλο στον οποίο πρωταγωνιστούν οι 

αγρότες της σοβιετικής υπαίθρου. Στα πορτραίτα αυτά, ο ζωγράφος αξιοποιεί στοιχεία από την 

σουπρεµατιστική περίοδό του ιδίως σε ότι αφορά τη γεωµετρικότητα των µορφών και τη 

χρωµατική επεξεργασία τους. Την περίοδο που η κεντρική εξουσία προπαγανδίζει µε κάθε τρόπο 

                                                 
92 Manning, 211. 
93 Η εικόνα αυτή απορρέει από τους στατιστικούς πίνακες που παραθέτει η Manning στο άρθρο της. Για παράδειγµα, ο 
πίνακας 11.4 [«Εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σε καθοδηγητικά πόστα στον τοµέα της γεωργίας, 1936»] µας 
πληροφορεί πως οι διευθυντές των Μηχανικών Σταθµών Τρακτέρ ήταν σε ποσοστό 99,6 % άνδρες, το 91,8 % των βοηθών 
διευθυντή ήταν επίσης άνδρες κ.ο.κ.)·  Manning, 213. 
94 Manning, 216-217 και 223-224. 
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την ανάγκη εκβιοµηχάνισης της ρωσικής υπαίθρου, ο Malevich απεικονίζει τη χειρωνακτική 

εκτέλεση της αγροτικής εργασίας (εικ.15-16). Με τον τρόπο αυτό ο ζωγράφος αποστασιοποιείται 

από την επίσηµη γραµµή για την «ραγδαία εκβιοµηχάνιση» της υπαίθρου δίνοντας έµφαση στη 

σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό περιβάλλον του95. Στην ίδια κατεύθυνση, οι 

ροµποτοποιηµένες, χωρίς πρόσωπο µορφές που πρωταγωνιστούν σε ορισµένα έργα του κύκλου 

συνιστούν ένα σχόλιο στην βίαιη, πρωτοφανή εισβολή της τεχνολογίας στη ζωή των ανθρώπων 

της υπαίθρου (εικ.16-18). Στα έργα αυτά κυριαρχεί η σχηµατοποίηση των µορφών, καθαρές 

χτυπητές χρωµατικές επιφάνειες (κυρίως κόκκινες, κίτρινες και γαλάζιες) και µια έντονη 

αντίθεση στη φωτοσκίαση. Το µήνυµα του Malevich εκφράζεται µε αµεσότερο τρόπο στον 

«Άνθρωπο που τρέχει»: εδώ ο κόκκινος σταυρός και το µατωµένο σπαθί προβάλλονται ως 

σύµβολα του µαρτυρίου του αγρότη, ο οποίος µοιάζει να τρέχει σε έναν αιµάτινο δρόµο (εικ. 

19).  

Συγκρίνοντας τις αγρότισσες του Malevich µε εκείνες της Belakovskaya και του 

Ryazhsky διαπιστώνουµε ότι οι πρώτες συνδέονται µε έναν παραδοσιακό τρόπο ζωής, ενώ οι 

δεύτερες εκφράζουν ακριβώς τη ρήξη µε την παράδοση και χρησιµοποιούνται ως σύµβολα του 

µέλλοντος. Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Malevich εκφράζει παραδοσιακές αξίες χρησιµοποιώντας 

σε µεγάλο βαθµό µοντέρνα εκφραστικά µέσα (παρά την αποµάκρυνσή του από την αµιγώς µη 

παραστατική τέχνη), ενώ η Belakovskaya (σε µικρότερο βαθµό) και ιδίως ο Ryazhsky και οι 

υπόλοιποι αντιπρόσωποι του «ρεαλισµού» της AKhRR προσπαθούν να µεταφέρουν την αίσθηση 

της επαναστατικής ώθησης προς το µέλλον, περιοριζόµενοι σε παραδοσιακά εικονογραφικά 

πρότυπα. Επιπλέον, η αγρότισσα προβάλλεται στον εικονογραφικό κύκλο του Malevich ως 

θεµατοφύλακας ενός τρόπου ζωής συνδεδεµένου µε την παράδοση, αλλά και ως φορέας της 

ελπίδας για το µέλλον. Η γυναίκα εµφανίζεται είτε ως φρουρός της παραδοσιακής αγροτικής 

κοινότητας (εικ.20), είτε ως µητέρα ενός «αόρατου παιδιού», δηλαδή ενός απροσδιόριστου 

µέλλοντος (εικ.21). Αντίθετα, τα έργα των ζωγράφων που βρίσκονται πιο κοντά στην επίσηµη 

γραµµή του Κόµµατος, απορρίπτουν οποιαδήποτε θετική αποτίµηση του τρόπου ζωής του 

παρελθόντος και οποιοδήποτε στοιχείο αβεβαιότητας για το µέλλον. Η κοινωνική αλλαγή και η 

σύγκρουση µε την παράδοση εκφράζονται κυρίως µε δυο εικόνες: τη χειραφετηµένη γυναίκα της 

υπαίθρου και την τεχνολογική πρόοδο. Τα άδεια πρόσωπα των αγροτισσών του Malevich ή οι 

                                                 
95 Ανάλογη είναι και η στροφή µιας καλλιτέχνιδας του κύκλου του Malevich, της Vera Ermolayeva, η οποία την ίδια 
περίπου περίοδο στρέφεται στην παραστατική ζωγραφική απεικονίζοντας κυρίως τις γυναίκες της υπαίθρου. Όπως και 
ο Malevich, η Ermolayeva δεν προβάλλει τα νέα τεχνολογικά µέσα, αλλά υπογραµµίζει το χειρωνακτικό χαρακτήρα 
της εργασίας της αγρότισσας και το ρόλο της ως µητέρα. Τα πρόσωπα των αγροτισσών της είναι επίσης άδεια. Βλέπε 
ενδεικτικά το έργο της «Αγρότισσα µε παιδί» (εικ.22). 
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ακαθόριστες εκφράσεις τους (στις περιπτώσεις που αποδίδει τα χαρακτηριστικά τους) έρχονται 

σε χτυπητή αντίθεση µε το χαµόγελο ή την αυτοπεποίθηση των ηρωίδων της «σοσιαλιστικής 

οικοδόµησης», χαρακτηριστικά τα οποία αρχίζουν να κανονικοποιούνται ακριβώς κατά την 

περίοδο του Α' Πενταετούς Πλάνου (1928-32). 

Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι η αναπαράσταση της γυναίκας της υπαίθρου είναι 

επίσης διαφορετική στην τέχνη των µη-ρωσικών δηµοκρατιών. Το ζήτηµα της τεχνοτροπικής 

αυτής απόκλισης από τον «ορθόδοξο» ρεαλισµό που κυριάρχησε σταδιακά στη Ρωσία είναι πολύ 

µεγάλο και σύνθετο για να αναλυθεί στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, ωστόσο µπορούµε εν 

συντοµία να την αποδώσουµε στην ανοχή που έδειχνε το Κ.Κ. στις τοπικές πολιτιστικές 

ιδιαιτερότητες των περιοχών αυτών, µια παραχώρηση που αποσκοπούσε στη διατήρηση της 

πολιτικής συνοχής της ΕΣΣ∆. Η τέχνη των µη-ρωσικών δηµοκρατιών µπορούσε να διατηρεί τα 

εθνικά χαρακτηριστικά της εφόσον το περιεχόµενό της παρέµενε σε συµφωνία µε τα 

σοσιαλιστικά ιδεώδη. Η στάση αυτή του Κόµµατος έδωσε τη δυνατότητα σε αρκετούς 

καλλιτέχνες και κριτικούς να δικαιολογήσουν την «φορµαλιστική απόκλιση» έργων τέχνης στη 

βάση της εθνικής καλλιτεχνικής παράδοσης, ακόµη και αν η απόκλιση αυτή οφειλόταν σε 

πολλές περιπτώσεις στην επιρροή του ευρωπαϊκού µοντερνισµού96. Υπό αυτό το πρίσµα 

µπορούν να ιδωθούν έργα όπως το «Στο δρόµο προς την πηγή» του αρµένιου Martiros Saryan, 

«Προς το τραίνο» του ουζµπέκου Victor Ufimtsev, καθώς και τα «Η Γαλακτοπώλις» (1922-23), 

«Κορίτσι µε µήλα» (1920) και «Προσωπογραφία της Oksana Pavlenko» (1926-27) των 

ουκρανών καλλιτεχνών Mikhail Boichuk, Oksana Pavlenko και Vasili Sedlyar αντίστοιχα 

(εικ.23-27)97. Στα έργα αυτά κυριαρχούν οι απαλοί χρωµατικοί τόνοι, το φως, η απλοποίηση και 

η σχηµατοποίηση των µορφών, ενώ διακρίνονται τεχνοτροπικές επιρροές από την πριµιτιβιστική 

                                                 
96 Matthew Cullerne Bown, «Painting in the non-Russian Republics», στο Art of the Soviets: Painting, Sculpture and 
Architecture in a One-Party State, 1917-1992, Matthew Cullerne Bown και Brandon Taylor (επιµ.), Manchester 
University Press, Μάντσεστερ 1993, 143.  
97 Στους ζωγράφους των µη-ρωσικών δηµοκρατιών και στο ζήτηµα του «οριενταλισµού» αναφέρεται επίσης ο 
σοβιετικός τεχνοκριτικός Alfred Bassekhes σε έναν ειδικό τόµο του βρετανικού περιοδικού τέχνης The Studio, που 
κυκλοφόρησε το 1935 και ήταν αφιερωµένος στη σοβιετική τέχνη. Ο Bassekhes σχολιάζει ότι: «Χαρακτηριστικό των 
καλλιτεχνών αυτών των δηµοκρατιών, όπως και των ρώσων σοβιετικών καλλιτεχνών, είναι η στροφή σε νέα θέµατα 
που προσφέρει η ζωή γύρω τους, τα οποία εκφράζονται όµως µε την ιδιαίτερη µορφή των αντίστοιχων καλλιτεχνικών 
παραδόσεων των λαών στους οποίους ανήκουν. Σε αυτήν την τέχνη δεν µένει κανένα ίχνος εκείνου του επιφανειακού 
οριενταλισµού ή του εθνογραφικού πνεύµατος, που κατά το παρελθόν χαρακτήριζε αναπόφευκτα τη µορφή και το 
περιεχόµενο των έργων ζωγραφικής που απεικόνιζαν τη ζωή στις µακρινές παραµεθόριες περιοχές». Ωστόσο, οι 
τεχνοκριτικοί της εποχής διέκριναν επίσης την επίδραση της δυτικής τέχνης στο στυλ των καλλιτεχνών των 
δηµοκρατιών αυτών. Για παράδειγµα, ο Bassekhes διακρίνει στο έργο του Martiros Saryan «έναν ασυνήθιστο 
συνδυασµό της επίδρασης του πριµιτιβισµού των Ματίς-Γκωγκέν και της παράδοσης της αρχαίας αρµένικης τέχνης»· 
Art in the USSR: Architecture, Sculpture, Painting, Graphic Arts, Theatre, Film, Crafts, C. G. Holme (επιµ.), The 
Studio Publications, Λονδίνο 1935, 33. Ο Boichuk, δάσκαλος των Sedlyar και Pavlenko, είχε σπουδάσει στην 
Κρακοβία, στο Μόναχο και στη Βιέννη και εργάστηκε ανάµεσα στο 1908 και το 1911 στο Παρίσι πριν επιστρέψει 
στην Ουκρανία· “Painting in the non-Russian Republics”, 143. 



 44 

και ναΐφ τέχνη και από τον οριενταλισµό. Γενικά διακρίνεται ένα µεγαλύτερο ενδιαφέρον για το 

πλάσιµο της µορφής παρά για το περιεχόµενο των έργων και όταν υπάρχουν πολιτικές αναφορές 

αυτές εκφέρονται µε πολύ έµµεσο τρόπο.  

Ο Ufimtsev για παράδειγµα, ο οποίος εργάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’20 στο 

Τουρκεστάν διαφοροποιείται από τον ακαδηµαϊκό ρεαλισµό για να εκφράσει το µήνυµα της 

εκβιοµηχάνισης της ασιατικής σοβιετικής επαρχίας98. Η «κινηµατογραφική» προοπτική, το 

ατελές πλάσιµο της µορφής και οι άξονες της σύνθεσης προσδίδουν δυναµική και κίνηση στο 

έργο. Ο καλλιτέχνης, ο οποίος είχε ξεκινήσει την καριέρα του ως φουτουριστής, στράφηκε εδώ 

στην τεχνική του κολάζ χρησιµοποιώντας κοµµάτια από χαρτί, ύφασµα και καλάµι, ενώ 

χρωµάτισε τη σύνθεση  µε λάδια και µαρκαδόρο99. Η γυναικεία µορφή διατηρεί το τοπικό της 

χρώµα (τοπική ενδυµασία), αλλά το πλάσιµό της την καθιστά ταυτόχρονα µοντέρνα. Αρκεί να 

την συγκρίνουµε µε τη γυναίκα που ζωγράφισε την ίδια χρονιά ο Abram Arkhipov για να 

αντιληφθούµε τη διαφορά (εικ.28). Η έντονη διακοσµητικότητα και η δεξιοτεχνική πινελιά του 

έργου του Arkhipov είναι στοιχεία που το συνδέουν µε την εικαστική παράδοση του 19ου αιώνα. 

Το έργο θα µπορούσε να είχε εκτεθεί σε κάποιο σαλόνι της εποχής. Ο Arkhipov χρησιµοποιεί 

ζωηρά χρώµατα για να µεταδώσει µια εικόνα αισιοδοξίας, υπογραµµίζοντας την υγεία της 

µορφής (µε τη χρήση του έντονου κόκκινου στο πρόσωπο) και υπονοώντας την αφθονία και τη 

γονιµότητα της γης και της γυναίκας (ίσως γι’ αυτό εικονίζει και την υδρία, η οποία έχει 

συνήθως στην εικονογραφία αυτόν τον συµβολικό χαρακτήρα). Ο Ufimtsev αντίθετα 

επιλέγοντας απλά υλικά, παίρνοντας απόσταση από την δεξιοτεχνία ως κριτήριο δηµιουργίας 

ενός έργου τέχνης και οργανώνοντας µε µοντέρνο τρόπο τη σύνθεσή του, καθιστά πιο σύγχρονη 

την µορφή του, την φέρνει πιο κοντά στην ιδέα της προόδου, η οποία υποδηλώνεται µε την 

παρουσία των σιδηροδροµικών γραµµών.  

Στο έργο της Pavlenko, επηρεασµένο τεχνοτροπικά από τις µεσαιωνικές θρησκευτικές 

τοιχογραφίες, αλλά και από την κίνηση του συµβολισµού, η θρησκευτική παράδοση και η 

σοσιαλιστική ιδεολογία συνδέονται µέσω της χρήσης του κόκκινου του µαντηλιού της γυναίκας 

και των µήλων. Η «νέα γυναίκα» κρατάει στα χέρια της τους απαγορευµένους καρπούς του 

δέντρου της (πολιτικής) γνώσης. Η εικόνα ωστόσο δεν είναι ειδυλλιακή, η επανάσταση µπορεί 

να έχει βγάλει τη γυναίκα από το σκοτάδι, όµως µια σκιά υψώνεται απειλητική στο βάθος. 

Τέλος, ο Vasily Sedlyar παρουσιάζοντας ένα ηρωικό πορτραίτο της Pavlenko, δηλώνει την 

                                                 
98 Η γραµµή Τουρκεστάν-Σιβηρίας, η οποία συνδέει την Κεντρική Ασία µε τη Σιβηρία κατασκευάστηκε µεταξύ του 
1926 και του 1931. Το έργο του Ufimtsov αναφέρεται απ’ ότι φαίνεται στην κατασκευή της γραµµής.  
99 Βλ. http://www.savitskycollection.org/pages/Galleries/Uzbeks/Ufimtsev_Gallery.html  
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αναβάθµιση της θέσης της γυναίκας στη σοβιετική κοινωνία. Ο Sedlyar τονίζει τη 

µνηµειακότητα της γυναικείας µορφής, µε την απόδοσή της σε µεγάλες διαστάσεις, την 

υπογράµµιση του περιγράµµατός της, και µε την επιλογή φωτεινών χρωµάτων, στοιχεία µε τα 

οποία η µορφή αναδεικνύεται στο χώρο. Το κόκκινο χρησιµοποιείται πάλι συµβολικά, ως 

στοιχείο πολιτικής διαφώτισης (στο µαντήλι που φοράει η µορφή), αλλά πιθανότατα και ως 

στοιχείο δηµιουργικότητας (ίσως δεν είναι τυχαία η απόθεσή του στο σηµείο του ελεύθερου 

αριστερού χεριού της καλλιτέχνιδας). Επιπλέον, η εφηµερίδα που κρατάει η γυναίκα υποδηλώνει 

τη µόρφωση, την πολιτική ενηµέρωση και την κοινωνικοποίησή της. Ξανά εδώ, όπως και στον 

Ufimtsev, συνδυάζεται το τοπικό-παραδοσιακό στοιχείο (ενδυµασία) µε εκείνο της εξέλιξης 

(εφηµερίδα).  

Ακριβώς αυτές τις τεχνοτροπικές αποκλίσεις έπληξε το διάταγµα του Απριλίου του 1932 

σχετικά µε την «αναδιοργάνωση» των καλλιτεχνικών οµάδων, το οποίο οδήγησε στη διάλυσή 

τους και την υπαγωγή τους σε ενιαία όργανα, ελεγχόµενα από το κράτος. Στο κείµενο του 

διατάγµατος αναφερόταν ότι οι καλλιτεχνικές οργανώσεις «αποσπούσαν τους καλλιτέχνες απ’ τα 

καθήκοντα της σοσιαλιστικής οικοδόµησης αντί να τους κινητοποιούν προς αυτό το σκοπό», 

φράση που φανερώνει την νέα αντίληψη του κράτους για τη λειτουργία και την αποστολή της 

τέχνης100. Παρόλο που οι προωθούµενες αλλαγές δε σηµειώθηκαν «εν µία νυκτί», αλλά 

σταδιακά, η απόφαση αυτή σηµατοδότησε την ουσιαστική µεταστροφή της κρατικής 

πολιτιστικής πολιτικής. Βασική επιδίωξη του κράτους ήταν πλέον ο έλεγχος της καλλιτεχνικής 

δραστηριότητας µέσω της διαµεσολάβησης σε οτιδήποτε συνδεόταν µε την επαγγελµατική 

επιβίωση των καλλιτεχνών. Η εισαγωγή των σπουδαστών στις σχολές καλών τεχνών, η στέγασή 

τους, η παραχώρηση εργαστηρίων, η ανάθεση προµηθειών και η διανοµή χρωµάτων, καµβάδων, 

πινέλων και γενικά των απαραίτητων υλικών µέσων, όλα περνούσαν πλέον στον έλεγχο του 

κράτους101. Απώτερος στόχος ήταν ο έλεγχος του περιεχοµένου των έργων τέχνης και η 

προσαρµογή του στις ιδεολογικές προτεραιότητες του Κόµµατος. 

Το διάταγµα του 1932 σχετίζεται µε τις επιταγές των Πενταετών Πλάνων, αλλά και µε 

την εκστρατεία της «πολιτιστικής επανάστασης», η οποία καλύπτει χρονικά την περίοδο 1928-

1931102. Η εντατικοποίηση των ρυθµών παραγωγής που σηµειώθηκε µε την εγκατάλειψη της 

                                                 
100 Για το κείµενο του διατάγµατος βλέπε, Αντώνης Βογιάζος, Σοσιαλισµός και Κουλτούρα, τόµος Α', Θεµέλιο, Αθήνα 
1979, 112. 
101 Jørn Guldberg, «Socialist Realism as Institutional Practice: Observations on the Interpretation of the Works of Art of the 
Stalin Period», στο The Culture of the Stalin Period, Hans Günther (επιµ.), St. Martins Press, Νέα Υόρκη 1990, 164-165. 
102 Το φαινόµενο της πολιτιστικής επανάστασης έχει µελετηθεί διεξοδικά από την ιστορικό Sheila Fitzpatrick, βλέπε 
ενδεικτικά, Sheila Fitzpatrick (επιµ.), Cultural Revolution in Russia, 1928-1931, Indiana University Press, Μπλούµινγκτον 
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Νέας Οικονοµικής Πολιτικής (1921-1928) και την επιβολή του Α' Πενταετούς Πλάνου, 

προϋπέθετε την κοινωνική συναίνεση, η οποία εφόσον δεν είχε εξασφαλιστεί διαµέσου 

πολιτικών ζυµώσεων, στις οποίες συµµετείχε ισότιµα κάθε πολίτης, έπρεπε να επιτευχθεί µε τη 

συνδροµή του κρατικού προπαγανδιστικού µηχανισµού. Κύριο συστατικό της προπαγανδιστικής 

εκστρατείας του κράτους ήταν η προβολή ενός νέου τύπου ατόµου, η µοναδικότητα του οποίου 

καθοριζόταν από τον προνοµιακό ιστορικό ρόλο του σοβιετικού λαού. Όµως, παρότι τα 

εργασιακά καθήκοντα του σοβιετικού ανθρώπου είχαν προσδιοριστεί πολύ γρήγορα, η 

πολιτιστική του ταυτότητα, η οποία τον διαφοροποιούσε από τους πολίτες των άλλων χωρών 

παρέµενε αφηρηµένη103. Η πλήρωση αυτού του κενού µέσω µιας εκστρατείας για τη 

διαµόρφωση ενός νέου πολίτη, στρατευµένου «ψυχή τε και σώµατι» στα σοσιαλιστικά ιδεώδη, 

αποτελούσε τον διακηρυγµένο στόχο της πολιτιστικής επανάστασης. Με την πολιτιστική 

επανάσταση κυρήχθηκε πόλεµος ενάντια στον ταξικό εχθρό στον τοµέα του πολιτισµού. Η 

επίσηµη προπαγάνδα τόνιζε σε κάθε ευκαιρία την αναγκαιότητα της πάλης «ενάντια στα αστικά 

στοιχεία, τα οποία βρίσκουν στήριγµα…στην επιβίωση της επίδρασης των παραδόσεων και των 

εθίµων της παλιάς κοινωνίας». Σύµφωνα µε την Pravda τα αστικά αυτά στοιχεία «µάχονταν να 

αυξήσουν το µερίδιό τους [στον πολιτισµό], διεκδικώντας το δικό τους σχολείο, τη δική τους 

τέχνη, το δικό τους θέατρο και σινεµά και επιχειρώντας να εκµεταλλευτούν τον κρατικό 

µηχανισµό για τον σκοπό αυτό»104.  

∆εν είναι τυχαίο λοιπόν το γεγονός ότι την πολιτιστική επανάσταση ακολούθησε η 

έκδοση του διατάγµατος του Απριλίου του 1932, καθώς και η ανάδειξη –το 1934- του 

σοσιαλιστικού ρεαλισµού ως της µόνης επίσηµα αποδεκτής µεθόδου καλλιτεχνικής 

δηµιουργίας105. Ωστόσο, ο ρεαλισµός αυτός δεν αναπαριστά πιστά την πραγµατικότητα, αλλά 

συντονισµένος µε τις επίσηµες αντιλήψεις της εποχής σχετικά µε τον νέο σοβιετικό άνθρωπο, 

αξιοποιείται για την προβολή υποδειγµατικών κοινωνικών ρόλων, οι οποίοι προσφέρονται στο 

κοινό προς µίµηση. Οι ρόλοι αυτοί αφορούσαν και τα δυο φύλα, αλλά η ανάγκη της εκπλήρωσης 

                                                                                                                                                 
1978 και Sheila Fitzpatrick, The Cultural Front: Power and Culture in Revolutionary Russia, Cornell University Press, 
Ίθακα 1992.  
103 Στο πρώτο σοβιετικό σύνταγµα του 1918 οριζόταν κατηγορηµατικά ότι: «Η Σοσιαλιστική Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία 
των Σοβιέτ της Ρωσίας θεωρεί την εργασία καθήκον κάθε πολίτη της ∆ηµοκρατίας·  η αρχή της ∆ηµοκρατίας είναι η εξής: 
Όποιος δεν εργάζεται, δε θα φάει»· πηγή: http://www.marxists.org/history/ussr/government/constitution/1918/. Η τελευταία 
φράση ανήκει στον Απόστολο Παύλο: «ο µη εργαζόµενος µηδέ εσθιέτω» (Προς Θεσσαλονικείς Β').  
104 Για τα παραπάνω παραθέµατα βλέπε Sheila Fitzpatrick, «Cultural Revolution as Class War», στο Cultural Revolution in 
Russia, 10.   
105 Το 1935, ο Μαξίµ Γκόρκι σηµείωνε σε ένα γράµµα του προς τον Aleksandr S. Shcherbakov (γραµµατέα της Ένωσης 
Σοβιετικών Συγγραφέων ) πως «ο σοσιαλιστικός ρεαλισµός µάχεται ενάντια στην επιβίωση του παρελθόντος, [µάχεται] για 
το ξερίζωµα της φθοροποιού επίδρασής του», βλέπε Socialist Realism in Literature and Art, M. Parkhomenko και A. 
Myasnikov (επιµ.), C. V. James (µτφρ.), Progress Publishers, Μόσχα 1971, 54. Η συµφωνία αυτής της άποψης µε τις 
αντίστοιχες των προπαγανδιστών της πολιτιστικής επανάστασης είναι καταφανής.   
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των οικονοµικών στόχων των Πενταετών Πλάνων που εξαρτιόταν σε µεγάλο βαθµό από τη 

µαζική συµµετοχή των γυναικών στην παραγωγική διαδικασία, οδήγησε σε µια άνευ 

προηγουµένου έµφαση στον κοινωνικό ρόλο της γυναίκας106. Για την καλύτερη έκφραση της 

νέας πολιτικής κατεύθυνσης του Κόµµατος απαιτούνταν η προώθηση µιας νέας εικόνας της 

γυναίκας πιο κοντά στο πνεύµα του «ηρωικού ρεαλισµού» της AKhRR και µακριά από τις 

«αστικές» αποκλίσεις των καλλιτεχνών της αβανγκάρντ. 

Παράλληλα µε την αλλαγή της στάσης του Κόµµατος απέναντι στην πολιτιστική 

πολιτική παρατηρείται µια γενική τάση επίσηµης αποκατάστασης παραδοσιακών-συντηρητικών 

αξιών, η οποία επηρεάζει µε τη σειρά της το περιεχόµενο της νέας τέχνης. Έτσι, στις 

απεικονίσεις της εργασίας το συλλογικό ιδεώδες της προηγούµενης δεκαετίας αντικαθίσταται 

σταδιακά από την αξία της ατοµικής καταξίωσης, σε συµφωνία µε την ενορχηστρωµένη από το 

καθεστώς κίνηση του «σταχανοβισµού»107. Η µεταστροφή αυτή σε επίπεδο κοινωνικών αξιών 

εκφράζεται σαφώς από τα δυο διαφορετικά συνθήµατα που χρησιµοποίησε ο Στάλιν για να 

καθορίσει τις προτεραιότητες του καθεστώτος. Το πρώτο σύνθηµα, «η τεχνολογία είναι η 

απάντηση σε όλα», επιστρατεύτηκε τον Ιούλιο του 1931, προς το τέλος του Α' Πενταετούς 
                                                 
106 Το 1930, η Κεντρική Επιτροπή του Κόµµατος τόνιζε από τις σελίδες της Πράβντα πως «για να εξασφαλιστεί η 
ολοκλήρωση του προγράµµατος παραγωγής για το τρίτο έτος της πενταετούς περιόδου είναι απαραίτητη η προσέλκυση 
περισσότερων νεαρών εργατών, καθώς και των γυναικών τους…στην παραγωγή»· Gail Warshofsky Lapidus, «Women in 
Soviet Society: Equality, Development, and Social Change», στο Stalinism: The Essential Readings, David L. Hoffmann 
(επιµ.), Blackwell Publishing, Οξφόρδη 2003, 219.  
107 Στις 31 Αυγούστου 1935 ο  τριαντάχρονος ανθρακωρύχος Aleksei Stakhanov σχόλασε από την εξάωρη βάρδια του 
έχοντας εξορύξει 102 τόνους κάρβουνο. Το γεγονός έσπευσε να προβάλλει η Πράβντα και γενικότερα ο κρατικός 
µηχανισµός µε αποτέλεσµα σε λίγες ηµέρες ο Σταχάνοφ και το κατόρθωµά του να γίνουν γνωστά σε όλη την επικράτεια. Ο 
Σταχάνοφ προβλήθηκε ως υπόδειγµα εργάτη, συναντήθηκε µε τον Στάλιν και του απονεµήθηκαν αγαθά που για την 
πλειοψηφία των εργατών και των εργατριών ήταν απλησίαστα (διαµέρισµα και αυτοκίνητο). Για την επιβράβευση των 
σταχανοβιτών (τα πιο συνηθισµένα δώρα ήταν το ραδιόφωνο, το γραµµόφωνο και το ποδήλατο) βλέπε Lewis Siegelbaum, 
Stakhanovism and the Politics of Productivity in the USSR, 1935-1941, Cambridge University Press, Κέιµπριτζ 1990, 187-
190. Καθώς η αύξηση του ρυθµού παραγωγής αποτελούσε διαρκή επιδίωξη του σταλινικού καθεστώτος, γρήγορα 
οργανώθηκε το κίνηµα των «σταχανοβιτών» και «σταχανοβιτισσών», τίτλοι που απονέµονταν σε όσους πετύχαιναν ατοµικά 
ρεκόρ παραγωγής. Τα κοινωνικά αποτελέσµατα του σταχανοβισµού ήταν καταστροφικά σε ότι αφορά τις εργασιακές 
σχέσεις, καθώς η νοοτροπία του υπέσκαπτε το συλλογικό πνεύµα εργασίας και ενίσχυε τον ανταγωνισµό και την 
ατοµικότητα. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις οι σταχανοβίτες αντιµετωπίζονταν εχθρικά από συναδέλφους τους, οι οποίοι 
δεν επιθυµούσαν την αύξηση των ρυθµών παραγωγής και την εντατικοποίηση της εργασίας που αποτελούσε την 
προϋπόθεσή της· Siegelbaum, 190-204. Ο Siegelbaum δικαίως επισηµαίνει πως «ο έµφυλος καταµερισµός της οικιακής 
εργασίας, προϊόν τόσο παραδοσιακών πολιτισµικών αντιλήψεων όσο και νέων κανόνων συµπεριφοράς, παρείχε µια 
απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των σταχανοβιτών στη δουλειά», ό. π., 213. Ο τρόπος οργάνωσης του κινήµατος 
του σταχανοβισµού άντλησε πολλά από τις αρχές επιστηµονικής οργάνωσης της παραγωγής του Frederick Taylor 
(τεϊλορισµός), οι οποίες στόχευαν στην αύξηση της αποδοτικότητας των εργατών. Εξάλλου, το µοντέλο αυτοµατοποίησης 
της παραγωγής, το οποίο εισήγαγε ο Henry Ford (φορντισµός) αποδείχθηκε ιδιαίτερα χρήσιµο για την επίτευξη των 
οικονοµικών στόχων των Πενταετών Πλάνων (στα τέλη της δεκαετίας του ’20 η Σοβιετική Ένωση εισήγαγε χιλιάδες 
Fordson, δηλαδή τρακτέρ παραγόµενα από τη βιοµηχανία Φορντ). Φυσικά, οι οπαδοί των οικονοµικών αυτών τάσεων στη 
Σοβιετική Ένωση, δεν έχαναν ευκαιρία να τονίσουν πως η εφαρµογή των παραγωγικών αυτών µοντέλων έπρεπε να 
στηρίζεται στις αρχές του σοσιαλισµού. Για περισσότερα για τον αµερικανισµό στη Σοβιετική Ένωση, βλέπε Bernhard 
Schulz, «Der Ingenieur und der Kaufman: Amerikanismus in Deutschland und der Sowjetunion», στο Berlin-Moskau, 1900-
1950, (κατ. έκθ.), Irina Antonowa και Jӧrn Merkert (επιµ.), Prestel, Μόναχο 1995, 218-219 και Jeffrey Brooks, «The Press 
and Its Message: Images of America in the 1920s and 1930s», στο Russia in the Era of NEP: Explorations in Soviet Society 
and Culture, Sheila Fitzpatrick, Alexander Rabinowitch και Richard Stites, επιµ., Indiana University Press, Μπλούµινγκτον 
1991, 231-253.   
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Πλάνου και το δεύτερο, «τα στελέχη είναι η απάντηση σε όλα», διακηρύχθηκε το 1935 και 

σηµατοδότησε τον νέο προσανατολισµό του Κόµµατος108. Εποµένως, από το 1935 και µετά η 

σοβιετική ζωγραφική προβάλλει ολοένα και περισσότερο την αναδυόµενη νέα ελίτ, τους 

«ήρωες» της σοσιαλιστικής εποχής, ανάµεσα στους οποίους ξεχωρίζουν οι σταχανοβίτες. 

Ενδεικτικό των νέων αυτών αξιών είναι το «Κορίτσι του κολχόζ σε ποδήλατο» του 

Aleksandr Deineka (εικ.29). Όπως σε πολλά άλλα έργα της περιόδου, έτσι κι εδώ δίνεται έµφαση 

στο άτοµο και όχι στη συλλογική εργασία. Η σχέση της κοπέλας µε την κολεκτιβοποιηµένη 

φάρµα υποδηλώνεται µε έµµεσο τρόπο, µε το κόκκινο χρώµα του φορέµατος της µορφής και µε 

το αγροτικό τοπίο στο οποίο τοποθετείται, στο βάθος του οποίου απεικονίζεται ένα αγροτικό 

όχηµα. Όµως, το ιδεολογικό µήνυµα της εικόνας δεν τελειώνει εδώ· δεν έχουµε µπροστά µας 

απλώς µια εικόνα αναψυχής σε ένα ειδυλλιακό αγροτικό τοπίο. Γνωρίζουµε ότι την εποχή εκείνη 

το ποδήλατο αποτελούσε είδος πολυτελείας και ότι συγκαταλεγόταν ανάµεσα στα πιο 

συνηθισµένα δώρα προς τους σταχανοβίτες. Εποµένως, αποκαλύπτεται µια άλλη διάσταση της 

νεαρής ποδηλάτισσας: δεν πρόκειται απλώς για ένα κορίτσι του κολχόζ, αλλά για µια 

σταχανοβίτισσα του κολχόζ. Υπό αυτό το πρίσµα, το µήνυµα του έργου είναι διττό: από τη µια 

εξυµνείται η συνεισφορά των γυναικών στην κολεκτιβοποιηµένη εργασία και από την άλλη 

προβάλλεται η επιβράβευση που περιµένει τις πιο εργατικές από αυτές. Η απόλαυση του 

ελεύθερου χρόνου και η ποδηλασία εµφανίζονται ως αγαθά κατακτηµένα µέσω της εργασίας. 

Παραφράζοντας τις ρήσεις του Στάλιν που παραθέσαµε πιο πάνω, για τους σοβιετικούς πολίτες 

«η εργασία ήταν η απάντηση σε όλα».  

Η κίνηση του σταχανοβισµού όµως δεν αφορούσε µόνο τον «σωστό τρόπο» να εργάζεται 

κανείς, αλλά και τον «σωστό τρόπο» να ζει. Έτσι, το κορίτσι που ποδηλατεί στη σοβιετική 

ύπαιθρο δεν εξυψώνεται µόνο ως σύµβολο της εποχής της «οικοδόµησης του σοσιαλισµού», 

αλλά και ως πρότυπο ενός νέου τύπου πολίτη. Οι σταχανοβίτες διακρίνονταν για την 

ισορροπηµένη άσκηση του σώµατος και του πνεύµατός τους, χαρακτηριστικά µιας 

«πολιτισµένης ζωής» σύµφωνα µε την ορολογία της εποχής.  Στον πίνακα του Deineka 

χαρακτηριστικό γνώρισµα της απεικονιζόµενης µορφής είναι η ηλιοκαµένη επιδερµίδα της, µια 

έµµεση αναφορά στην εκστρατεία του Κοµισαριάτου Υγείας για την διάπλαση ενός νέου 

«σοβιετικού ατόµου» κεντρικό σύνθηµα της οποίας ήταν η fizkul'tura (σωµατική αγωγή). Το 

                                                 
108 Στην κατανόηση του τρόπου επίδρασης αυτών των πολιτικών αλλαγών στην εικαστική παραγωγή της περιόδου 
συµβάλλει ιδιαίτερα η µελέτη των Hubertus Gassner και Eckhart Gillen, «Vom utopischen Ordnungsentwurf zur 
Versöhnungsideologie im aesthetischen Schein. Beispiele sowjetischer Kunst zwischen 1 Fünfjahrplan und der 
Verfassungskampagne 1936-37», στο Stalinismus. Probleme der Sowjetgesellschaft zwischen Kollektivierung und 
Weltkrieg, Gernot Erler και Walter Süss (επιµ.), Campus Verlag, Φρανκφούρτη 1982, 272-341. 
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Κοµισαριάτο προσδιόριζε την fizkul'tura ως «µια συστηµατική και ολοκληρωµένη ανάπτυξη του 

ανθρώπινου σώµατος, προς το συµφέρον της εργασίας και της άµυνας». Η ορθολογικά 

οργανωµένη σωµατική αγωγή συνδύαζε «τη σωµατική άσκηση µε µια επαρκή έκθεση στον ήλιο, 

τον αέρα και το νερό, µε στόχο την σκληραγώγηση του οργανισµού…»109. Με βάση τα 

παραπάνω και έχοντας υπόψη µας ότι ο Deineka ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε το θέµα της fizkul'tura 

και τη σχέση της µε την εργασία, µπορούµε να δούµε την ποδηλάτισσά του ως ένα πρότυπο της 

ιδανικής «νέας γυναίκας», η οποία συνδυάζει την οµορφιά και την καλή φυσική κατάσταση (την 

οποία διατηρεί κάνοντας εκτός των άλλων ποδήλατο) µε την ικανότητα στην εργασία. Ο πίνακας 

αυτός του Deineka µπορεί να αντιπαραβληθεί µε ένα άλλο έργο του ίδιου, µε κοινό όπως 

φαίνεται θέµα, το «∆ιάλειµµα σε µονάδα στην περιοχή του Ντόνµπας», το οποίο µάλιστα 

ολοκληρώθηκε την ίδια χρονιά µε το «Κορίτσι του κολχόζ σε ποδήλατο», δηλαδή το 1935 

(εικ.30). Εδώ, συναντάµε ξανά την εικόνα του εργαζόµενου σε στιγµή διαλείµµατος από την 

εργασία του. Αντικείµενο της σύνθεσης είναι πέντε γυµνές ανδρικές µορφές, οι οποίες 

αξιοποιούν το διάλειµµά τους για να αθληθούν κολυµπώντας και παίζοντας µπάλα. Η σχέση µε 

την εργασία τους υποδηλώνεται όπως και στο προηγούµενο έργο από το τοπίο που τους 

περιβάλλει (εδώ είναι βιοµηχανικό και το διασχίζει στο βάθος ένα φορτηγό τραίνο). Οι ανδρικές 

µορφές είναι και αυτές ηλιοκαµένες, ενώ η προκλητικότητα της γυµνής απόδοσής τους 

µειώνεται µε την έντεχνη απόκρυψη των γεννητικών οργάνων τους. Τόσο η κολχόζνιτσα, όσο 

και οι εργάτες της βιοµηχανικής µονάδας του Ντόνµπας προσωποποιούν τον ιδανικό σοβιετικό 

πολίτη. Το θέµα της «πολιτισµένης ζωής» της γυναίκας του κολχόζ συναντούµε ξανά στον 

πίνακα «∆ιάλλειµα» (1939) του Georgi Ryazhsky (εικ.31). Ωστόσο, συγκρίνοντας το έργο αυτό 

µε το «Κορίτσι σε κολχόζ» του Deineka διαπιστώνουµε πόσο πιο µοντέρνο είναι το τελευταίο 

από πλευράς τεχνοτροπίας. Η οργάνωση του χώρου, της προοπτικής και οι µεγάλες χρωµατικές 

επιφάνειες δίνουν ζωντάνια στο έργο του Deineka και αναδεικνύουν την πρωταγωνίστριά του. 

Αντίθετα, η σύνθεση του Ryazhsky φανερώνει µια πιο συµβατική επεξεργασία και 

χαρακτηρίζεται από στατικότητα.          

  Τα παραπάνω έργα µαρτυρούν µια άλλη σηµαντική τάση της σοβιετικής τέχνης: την 

ανάδειξη των επιτευγµάτων του κάθε φύλου ξεχωριστά στον τοµέα του. Το πεδίο στο οποίο 

κυριαρχεί η «νέα γυναίκα» είναι κατά κανόνα η κολεκτιβοποιηµένη φάρµα, ενώ ο άνδρας 

πρωταγωνιστεί στον βιοµηχανικό τοµέα. Παρόλα αυτά δεν λείπουν οι προβολές της ισότιµης 

                                                 
109 Το παράθεµα προέρχεται από την αγγλική έκδοση του βιβλίου Health Protection in the USSR (Victor Gollancz, 
Λονδίνο 1934) του Κοµισάριου Υγείας N. A. Semashko· Pat Simpson, «The Nude in Soviet Socialist Realism: 
Eugenics and Images of the New Person in the 1920s-1940s», Art & Ethics 4/2 και 5/1, 2003-2004, 123. 
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συµµετοχής των δυο φύλων στη σοσιαλιστική οικοδόµηση. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ενός 

τέτοιου έργου στο χώρο της ζωγραφικής είναι το «Ολοένα και ψηλότερα» της Serafima 

Ryangina (εικ.32). Εδώ, η εικόνα της αναρρίχησης ενός εργάτη και µιας εργάτριας σ’ έναν 

πυλώνα ηλεκτρισµού χρησιµοποιείται για τη συµβολική απόδοση της «αέναης πορείας προς τα 

εµπρός» ολόκληρης της σοβιετικής κοινωνίας, η οποία εργάζεται αδιαίρετη από κάθε είδους 

διαχωρισµούς, συµπεριλαµβανοµένου και του έµφυλου110. Το ύψος στο οποίο βρίσκονται οι 

µορφές συµβολίζει την πρόοδο και τη γενναιότητά τους και οι εκφράσεις τους δηλώνουν το 

πνεύµα αισιοδοξίας και συνεργασίας που χαρακτήριζε, σύµφωνα µε την επίσηµη γραµµή, την 

εργατική τάξη. Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσµα της σύνθεσης φθάνει στην υπερβολή, γεγονός 

που επισήµανε και µια σύγχρονη κριτική του έργου, η οποία δηµοσιεύτηκε στην επιθεώρηση 

τέχνης Iskusstvo (Τέχνη): «οι ήρωες αυτής της εικόνας, συνδυάζουν µε τον πιο φανταστικό 

τρόπο κάτι από τη δύναµη των µορφών του Michelangelo µε την αρρωστηµένη γλυκύτητα των 

εικονογραφήσεων παλιών περιτυλιγµάτων σοκολάτας»111.  

Συγκρίνοντας τον πίνακα της Ryangina µε τον «Ηλεκτρολόγο» του Aleksander Rusakov, 

έργο του 1928, γίνεται αντιληπτή η νέα κατεύθυνση της σοβιετικής τέχνης (εικ.33). Η επιλογή 

του συγκεκριµένου εικονογραφικού θέµατος από τους δυο καλλιτέχνες θα πρέπει να συνδεθεί µε 

την περίφηµη ρήση του Λένιν «κοµµουνισµός είναι η σοβιετική εξουσία µαζί µε την 

ηλεκτροδότηση όλης της χώρας». Και στα δυο έργα η αναρρίχηση των µορφών στους 

ηλεκτρικούς στύλους συµβολίζει την κοµµουνιστική πορεία της χώρας. Στη σύνθεση του 

Rusakov, στην οποία διακρίνονται ορισµένες φωβιστικές επιδράσεις στη χρήση του χρώµατος, η 

παραπάνω πορεία δηλώνεται έµµεσα µε τη χρήση του κόκκινου για το ηλεκτρικό καλώδιο. Στο 

έργο της Ryangina αντίθετα, η αισιοδοξία της σοσιαλιστικής οικοδόµησης εκφράζεται µε σαφώς 

αµεσότερο τρόπο. Η χρήση της κάθετης προοπτικής για την υποβολή της αίσθησης του 

εξωπραγµατικού ύψους, η παράλειψη ορισµένων ρεαλιστικών στοιχείων όπως των 

προστατευτικών µέτρων των δυο εργατών (τα οποία περιλαµβάνονται στο έργο του Rusakov) 

και η χαρούµενη έκφρασή του ζευγαριού υπογραµµίζουν την αδιάκοπη, σίγουρη και χαρούµενη 

πορεία της σοβιετικής κοινωνίας προς το σοσιαλιστικό µέλλον. Παρά το γεγονός ότι η Ryangina 

συµπεριλαµβάνει και τη γυναίκα στην εξελικτική αυτή πορεία, αυτό που χαρακτηρίζει τη 

διευθέτηση των δυο µορφών στη σύνθεση είναι ότι ο καθοδηγητικός ρόλος ανήκει στον άνδρα. 

                                                 
110 Η έννοια του µέλλοντος είναι θεµελιώδους σηµασίας για την σοσιαλιστική ρεαλιστική τέχνη. Όπως επισηµαίνει ο 
Vladimir Paperny, «το µέλλον έγινε ακόµη πιο όµορφο και επιθυµητό και η κίνηση προς τα εµπρός ήταν πλέον ακόµη 
περισσότερο χαρούµενη, όµως δε φαινόταν στον ορίζοντα το τέλος αυτής της κίνησης. Η κίνηση είχε γίνει αυτοσκοπός…», 
βλ. Vladimir Paperny, Architecture in the Age of Stalin: Culture Two, µτφρ. John Hill και Roann Barris, σε συνεργασία µε 
τον συγγραφέα, Cambridge University Press, Κέιµπριτζ 2002, 15. 
111 Matthew Cullerne Bown, Socialist Realist Painting, Yale University Press, Νιου Χέιβεν 1998, 169. 
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Ο άνδρας προπορεύεται, κρατάει ο ίδιος το ηλεκτρικό καλώδιο και σκύβει προς το µέρος της 

γυναίκας (στοιχείο που υποδηλώνει τον προστατευτικό του ρόλο)· η γυναίκα τον ακολουθεί και 

ο ρόλος της φαίνεται να είναι συµπληρωµατικός και βοηθητικός.  

Εάν η αγροτική εργασία κατέχει κεντρική θέση στη σοβιετική εικονογραφία του ’30, δεν 

ισχύει το ίδιο για τις απεικονίσεις του δηµόσιου βίου της αναδιοργανωµένης αγροτικής 

κοινότητας. Συνηθέστερο θέµα αυτής της κατηγορίας ήταν οι απεικονίσεις των γιορτών των 

κολχόζ. Από τις πιο γνωστές της περιόδου είναι η «Γιορτή κολεκτιβοποιηµένης φάρµας» του 

Arkady Plastov, στην οποία απεικονίζεται ο εορτασµός µιας πλούσιας συγκοµιδής (εικ.34). 

Πρόκειται για µια σκηνή γενικής ευδαιµονίας, όπου το συγκεντρωµένο πλήθος συζητάει, 

διασκεδάζει και απολαµβάνει τα άφθονα τρόφιµα και ποτά που εκτίθενται σε διάφορους 

πάγκους112. Με αυτόν τον τρόπο υποδηλώνεται η ευηµερία της αγροτικής κοινότητας ως 

απόρροια της συλλογικής εργασίας στα κολχόζ. Στο έργο είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς 

σαφείς σχέσεις συγγένειας µεταξύ των απεικονιζόµενων µορφών, µε εξαίρεση δυο ζεύγη 

γυναικών µε παιδιά, τα οποία ορίζουν τον κεντρικό άξονα της σύνθεσης: το πρώτο στον πάγκο 

της κάτω αριστερής γωνίας και το δεύτερο στην άνω δεξιά άκρη κάτω από το κόκκινο πανό. Στο 

πανό αναγράφεται η διάσηµη ρήση του Στάλιν «η ζωή έχει γίνει καλύτερη, η ζωή έχει γίνει πιο 

χαρούµενη». Η συγγένεια δεν αποτελεί συνεκτικό στοιχείο της αγροτικής κοινότητας·  αντίθετα, 

το ρόλο αυτό φαίνεται να επιτελεί η υπονοούµενη ένταξη της µικρής κοινότητας του κολχόζ 

στην ευρύτερη σοβιετική οικογένεια, στην οποία δεσπόζει η πατρική φιγούρα του Στάλιν113.  

 Στη «Γιορτή κολεκτιβοποιηµένης φάρµας» δεν παρουσιάζεται µια αποσπασµατική, 

αλλά αντίθετα µια γενική εικόνα της κοινότητας. Επειδή το θέµα δεν σχετίζεται πια µε το 

µεµονωµένο άτοµο, αλλά µε το σύνολο και εποµένως στόχος του καλλιτέχνη δεν είναι η 

προβολή ενός πρότυπου ρόλου, αλλά η παρουσίαση της γενικής ευδαιµονίας, «ξεφεύγουν» 

ορισµένες πτυχές της κοινωνικής ζωής, οι οποίες φαίνεται να έχουν µεγαλύτερη συνάφεια µε την 

                                                 
112 Η εικόνα της αφθονίας του Plastov ήταν βέβαια παραπλανητική. ∆εν υπάρχει ίσως πιο γλαφυρό τεκµήριο της δεινής 
κατάστασης στην ύπαιθρο και των συνθηκών στις κολεκτιβοποιηµένες φάρµες από το διάταγµα του 1938, σύµφωνα µε το 
οποίο στερούνταν από τους εργαζόµενους στα κολχόζ το δικαίωµα της παραίτησης. Με αυτόν τον τρόπο, η αγροτική 
εργασία µετατρεπόταν σε καταναγκαστική, ενώ δεσµευόταν στην ύπαιθρο το κοµµάτι εκείνο του αγροτικού πληθυσµού που 
δεν είχε προλάβει να µεταναστεύσει στα αστικά κέντρα, βλέπε Vladimir Paperny, «Moscow in the 1930s and the 
Emergence of a New City», στο The Culture of the Stalin Period, Hans Günter (επιµ.), St. Martins Press, Νέα Υόρκη 1990, 
235-236. Η µετανάστευση στα αστικά κέντρα κατά τη δεκαετία του ’30 ήταν τέτοιου µεγέθους, ώστε ο βαθµός 
αστικοποίησης να χαρακτηρίζεται από ορισµένους ερευνητές ως «ο µεγαλύτερος στην ανθρώπινη ιστορία»· Moscow in the 
1930s, 237. Ακόµη κι αν ο χαρακτηρισµός αυτός είναι υπερβολικός, ο ρυθµός αστικοποίησης  ήταν σίγουρα πρωτοφανής 
στο πλαίσιο της µέχρι τότε ιστορίας της χώρας. 
113 Για την προώθηση αυτής της ιδέας της «µεγάλης σοβιετικής οικογένειας» και της προβολής του Στάλιν ως πατριάρχη 
της, βλέπε Katerina Clark, «The Stalinist Myth of the Great Family», στο βιβλίο της The Soviet Novel: History as Ritual, 
The University of Chicago Press, Σικάγο 1981, 114-135 και 273-276 (υποσηµειώσεις). Στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 
ανάλυση της Κλαρκ, εντοπίζεται ο τρόπος που µεταφέρεται η ιδέα αυτής της «νέας οικογένειας» µέσα από τα σοβιετικά 
µυθιστορήµατα της δεκαετίας του ’30.  
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πραγµατικότητα. Έτσι, οι κύριες δραστηριότητες των γυναικών στη σύνθεση του Plastov είναι η 

προετοιµασία του φαγητού (όπως φαίνεται από τις γυναίκες που µεταφέρουν τρόφιµα από το 

εσωτερικό του σπιτιού), του σερβίρισµατός του και η µητρότητα ή η ατοµική φροντίδα των 

παιδιών. Συνεπώς η σφαίρα της γυναικείας δραστηριότητας δεν είναι ενδεικτική της κοινοβιακής 

έµφυλης ισότητας που υποσχόταν το Κόµµα κατά την προηγούµενη δεκαετία, αλλά περιορίζεται 

στις παραδοσιακές «γυναικείες» οικιακές ασχολίες. Η γυναίκα εδώ δεν αποτελεί το σύµβολο της 

χειραφετηµένης «νέας γυναίκας». Αντίθετα, η παράσταση του Plastov αντανακλά το «διπλό 

φορτίο» της (οικιακή και παραγωγική εργασία) και αποκαλύπτει το γεγονός ότι η χειραφετηµένη 

εργάτρια δεν απολάµβανε την ίδια ανεξαρτησία στη νέα διευρυµένη αγροτική «οικογένεια».    

Σε σύγκριση µε την σύνθεση του Plastov (η οποία φανερώνει την επίδραση του Pieter 

Brueghel του Πρεσβύτερου), η οµότιτλη σύνθεση του Sergei Gerasimov χαρακτηρίζεται από πιο 

πειθαρχηµένη χωροπλαστική δόµηση, αλλά ταυτόχρονα πιο «ελεύθερη» πινελιά και χαλαρότερο 

πλάσιµο των µορφών (εικ.35). Η περίπλοκη σύνθεση του Plastov, µε το πλήθος των µορφών και 

την έµφαση στη λεπτοµέρεια έχει σαν αποτέλεσµα τη µεταφορά στο θεατή της αίσθησης µιας 

λαϊκής γιορτής, ενώ στο έργο του Gerasimov κυριαχεί µεγαλύτερη επισηµότητα, η οποία 

«σπάει» κυρίως µε τη χειρονοµία του άνδρα στη γωνία των τραπεζιών. Σύµφωνα µε την Alice 

Hilton, ο Gerasimov απεικονίζει τη στιγµή της εκφώνησης ενός λόγου από έναν επίσηµο 

επισκέπτη114. Η περίσταση αυτή ίσως δικαιολογεί τις πιο συγκρατηµένες στάσεις των µορφών σε 

σχέση µε εκείνες στο έργο του Plastov.  Όµως, η επισηµότητα αυτή είναι περισσότερο ταιριαστή 

και µε το πνεύµα της εκστρατείας για την «πολιτισµένη ζωή» του σοβιετικού εργάτη. Στη 

σύνθεση κυριαρχεί το φως και το λευκό-σηµάδι της αγνότητας και της καθαριότητας/υγείας. Σε 

αντίθεση µε το έργο του Plastov οι γυναίκες απολαµβάνουν σχεδόν το ίδιο µε τους άνδρες τις 

στιγµές της χαλάρωσης από τη δουλειά, ωστόσο δηλώνεται και εδώ η σύνδεσή τους µε τις 

οικιακές δραστηριότητες: οι γυναίκες στα δεξιά ασχολούνται µε το σερβίρισµα, ενώ στα 

αριστερά µπορεί να διακρίνει κανείς µια γυναίκα µε ένα µωρό στην αγκαλιά της. Η γυναίκα 

φαίνεται να κατέχει µια αναβαθµισµένη θέση στην αγροτική κοινότητα του Gerasimov σε σχέση 

µε εκείνη του Plastov, γεγονός που εξηγείται από την µεγαλύτερη επισηµότητα του πρώτου 

στιγµιότυπου. Και πάλι όµως, από όλες τις γυναίκες της σύνθεσης ξεχωρίζει εκείνη στα δεξιά, η 

οποία εκτελεί µια «γυναικεία» δουλειά. 

                                                 
114 Alison Hilton, «Holiday in the Kolkhoz: Socialist Realism’s Dialogue with Impressionism», στο Russian Art and 
the West: A Century of Dialogue with Painting, Architecture, and the Decorative Arts, Rosalind P. Blakesley και Susan 
E. Reid (επιµ.), Northern Illinois University Press, Ντεκάλµπ 2007, 206. 
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Όπως προκύπτει από τα έργα που εξετάσαµε παραπάνω η «νέα γυναίκα» της υπαίθρου 

προβάλλεται ως ένα από τα κυριότερα κοινωνικά πρότυπα στη σοβιετική κοινωνία της δεκαετίας 

του ’30. Η αγρότισσα, αν και συνδέθηκε αρχικά µε την καθυστέρηση της ρωσικής αγροτικής 

κοινωνίας, την αµάθεια και τον σκοταδισµό, από τα τέλη της δεκαετίας του ’20 µεταµορφώνεται 

σε µια πολιτικά συνειδητοποιηµένη γυναίκα που εργάζεται αποφασιστικά για την οικοδόµηση 

του σοσιαλισµού και η οποία εξυψώνεται τελικά σε σύµβολο της προόδου. Στις εικαστικές 

τέχνες τουλάχιστον, η γυναίκα της υπαίθρου συµβαδίζει πλέον µε τη γυναίκα της πρωτεύουσας: 

ντύνεται µε µοντέρνο τρόπο, φροντίζει την εµφάνισή της και τη φυσική της κατάσταση, είναι 

πληροφορηµένη για όλες τις σύγχρονες εξελίξεις, χειρίζεται επιδέξια τη νέα τεχνολογία και 

αναρριχάται σε υπεύθυνα πόστα στον χώρο της εργασίας και της πολιτικής, από τα οποία ήταν 

στο παρελθόν αποκλεισµένη. Παράλληλα, η γυναίκα αυτή έχει κερδίσει την εµπιστοσύνη του 

άνδρα, ο οποίος εµφανίζεται ακόµη και ως ιεραρχικά κατώτερός της.  

Στις απεικονίσεις της σοβιετικής αγροτικής κοινωνίας φαίνεται να έχει επιτευχθεί ο 

στόχος της «πολιτιστικής επανάστασης», δηλαδή η εξαφάνιση κάθε υπολείµµατος της 

παράδοσης, κάθε ίχνους του παλιού καθεστώτος, ενώ η εικόνα της γυναίκας αξιοποιείται για να 

καταδειχθεί αυτή ακριβώς η επιτυχία. Η παραδοσιακή πυρηνική οικογένεια απουσιάζει εντελώς, 

αφού έχει αντικατασταθεί από την κοινότητα των κολεκτιβοποιηµένων αγροκτηµάτων. Η 

εξαφάνιση της παραδοσιακής οικογένειας συνεπάγεται την αποδέσµευση της γυναίκας από την 

εξουσία και την οικονοµική εξάρτηση του πατέρα ή του συζύγου, αλλά και από το βάρος της 

οικιακής εργασίας. Στις απεικονίσεις της περιόδου η γυναίκα συναντάται πάντοτε εκτός του 

σπιτιού. Παράλληλα, η παρουσία του άνδρα είναι τόσο περιορισµένη στις αγροτικές 

αναπαραστάσεις, ώστε η κοινωνία της σοβιετικής υπαίθρου µοιάζει σχεδόν µητριαρχική. 

2.2 Το κοινωνικό φύλο στις απεικονίσεις της ναζιστικής αγροτικής κοινότητας.  

Στο βιβλίο του F. A Kauffmann Die neue deutsche Malerei (Η νέα γερµανική 

ζωγραφική), το οποίο εκδόθηκε το 1941 στο Βερολίνο, σκιαγραφείται η θεµατολογία και η 

λειτουργία της ναζιστικής ζωγραφικής: «Η σύγχρονή µας ζωγραφική…αναπαριστά τα πρόσωπα 

και τις µορφές των ανθρώπων που ακολουθούν τα παλιά καλέσµατα της φύσης: τους αγρότες, 

τους κυνηγούς, τους ψαράδες, τους βοσκούς και τους ξυλοκόπους…∆εν πρέπει να εκπλήσσει το 

γεγονός ότι αναπαριστώνται επίσης γυναίκες και κορίτσια από τις ίδιες σφαίρες ζωής…Επειδή η 

γυναίκα, µόλις γίνει µητέρα µετέχει στα ιερά µυστήρια της φυσικής τάξης και επειδή ένα έθνος 

αφοσιωµένο στο µέλλον τιµά πάνω απ’ όλα τη µητρότητα, η µητέρα και το παιδί αποτελούν ένα 

αγαπητό θέµα της σύγχρονης γερµανικής τέχνης…(Οι καλλιτέχνες µας) απεικονίζουν 

επανειληµµένα απλούς γερµανικούς τύπους στο κοινωνικό και υλικό τους περιβάλλον, στο 
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πλαίσιο της οικογένειάς τους, στην συλλογική εργασία…Ξανά και ξανά βλέπουµε τον αγρότη 

στη γη του. Τον βλέπουµε να οργώνει, να σπέρνει, να θερίζει και να µαζεύει τα ξύλα για τον 

χειµώνα…Τα τοπία είναι αναπαραστάσεις της πατρικής γης…Η απεικόνιση του γυναικείου 

γυµνού θα αποτελεί πάντοτε το πιο φιλόδοξο εγχείρηµα του καλλιτέχνη…Με τα γυµνά, ο 

καλλιτέχνης προσπαθεί να δείξει την υγιή σωµατική κατάσταση, τη βιολογική αξία του ατόµου 

ως προϋπόθεση της λαϊκής και πνευµατικής αναγέννησης. Επικεντρώνεται στο σώµα όπως το 

θέλησε η φύση, σε τέλειες µορφές, στην καθαρή διάταξη των µελών του σώµατος, στη 

σθεναρότητα της καθαρόαιµης σάρκας, στην ακτινοβόλα επιδερµίδα, στην έµφυτη αρµονία της 

κίνησης, σε πασίδηλα αποθέµατα ζωντάνιας, εν συντοµία σε ένα σύγχρονο και κατά συνέπεια 

απτό αθλητικό κλασικό ιδεώδες…Όλες οι δραστηριότητες, στις οποίες η όµορφη ανθρώπινη 

µορφή εκτίθεται πλήρως -η ηλιοθεραπεία, η κολύµβηση, ο χορός και η αθλητική άσκηση- 

ελκύουν ιδιαίτερα το καλλιτεχνικό ενδιαφέρον…» 115. 

 ∆ιαβάζοντας κανείς το παραπάνω απόσπασµα, παρατηρεί ότι απουσιάζει οποιαδήποτε 

αναφορά στην πόλη και στον τρόπο ζωής σε αυτήν, ενώ τονίζεται ιδιαίτερα το καλλιτεχνικό 

ενδιαφέρον για την απεικόνιση της αγροτικής ζωής.  Η προβολή του αγροτικού ιδεώδους, 

δηλαδή µιας απλής ζωής, βασισµένης στη χειρωνακτική εργασία και ριζωµένης στην πατρική γη, 

υπήρξε ουσιώδης για τη ναζιστική εξουσία. Από πολιτική άποψη η αγροτική ζωή 

προπαγανδιζόταν ως το θεµέλιο του εθνικοσοσιαλιστικού Blut und Boden  [«αίµα και γη»], ενώ 

από πολιτιστική άποψη οι αρµονικές βουκολικές εικόνες της ναζιστικής τέχνης προορίζονταν για 

να εξωραΐσουν τις συνθήκες ακραίας εκµετάλλευσης και ανισότητας, που συνιστούσαν την 

καθηµερινή πραγµατικότητα κατά τη ναζιστική περίοδο116. Επιπρόσθετα, επειδή η βιοµηχανική 

επανάσταση συντελέστηκε στη Γερµανία αργότερα απ’ ότι στην υπόλοιπη ∆υτική Ευρώπη, η 

                                                 
115 Hinz, Art in the Third Reich, 77-79. Η πλάγια γραφή είναι του πρωτότυπου κειµένου. Είναι χρήσιµο να έχει υπόψη του ο 
αναγνώστης ότι ο συγγραφέας του βιβλίου διευκρινίζει ότι οργάνωσε την συγκεκριµένη επανέκδοση του έργου του έχοντας 
στο µυαλό του το αµερικάνικο κοινό. Η αµερικάνικη έκδοση είναι πράγµατι απλοποιηµένη σε σχέση µε την πρωτότυπη 
γερµανική (Die Malerei im deutschen Faschismus: Kunst und Konterrevolution, Arbeiderspress, Carl Hanser Verlag, 
Άµστερνταµ/Μόναχο, 1974). Για την παρούσα εργασία λήφθηκαν υπόψη και οι δυο εκδόσεις παρόλο που οι παραποµπές 
γίνονται µόνο στην αγγλική κι αυτό γιατί, ενώ το γερµανικό κείµενο βοηθάει στην καλύτερη θεωρητική κατανόηση της 
ναζιστικής εικαστικής παραγωγής, τα χωρία τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για το ειδικό θέµα αυτής της εργασίας δεν 
παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές στα δυο κείµενα.      
116 Ο βασικότερος εθνικοσοσιαλιστής ιδεολόγος του Blut und Boden ήταν ο Walther Darré. Τη θεωρία του Darré συνοψίζει 
ο τίτλος του γνωστότερου έργου του Das Bauerntum als Lebensquell der Nordischen Rasse (Η αγροτιά ως πηγή ζωής της 
βόρειας φυλής, 1929). Το 1930 εξέδωσε το δεύτερο βιβλίο του µε τίτλο Neuadel aus Blut und Boden (Η Νέα Αριστοκρατία 
του Αίµατος και της Γης). Η ιδέα ότι ο βιοµηχανικός καπιταλισµός και η αστικοποίηση ευθύνονταν για την εξαχρείωση του 
γερµανικού έθνους και ότι µόνο η επανασύνδεση του ανθρώπου µε τη γη θα µπορούσε να σταµατήσει την παρακµή ήταν 
κοινός τόπος στη Γερµανία ήδη από τον προηγούµενο αιώνα. Το ίδιο και η προβολή του ανθρώπου της υπαίθρου ως του 
αγνότερου και «καθαρότερου» φυλετικά, αλλά και ηθικά στοιχείου της γερµανικής κοινωνίας. Ο Darré αναδιατύπωσε αυτές 
τις ιδέες, αλλά σε µια εκλαϊκευµένη εκδοχή, την οποία θα µπορούσε να προσεγγίσει ένα ευρύτερο κοινό. Για περισσότερα, 
βλ. Clifford R. Lovin, «Blut und Boden: The Ideological Basis of the Nazi Agricultural Program», Journal of the History of 
Ideas, 28/2, (Απρίλιος-Ιούνιος 1967), 279-288. Να σηµειωθεί ότι ο Darré συµµετείχε στη ναζιστική διακυβέρνηση ως 
Υπουργός Τροφίµων και Γεωργίας. 
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ανάµνηση του αγροτικού παρελθόντος ήταν πιο ζωντανή και συνεπώς η εικόνα του µπορούσε να 

προβληθεί µε πιο πειστικό τρόπο117.  

 Η κυριαρχία των αγροτικών παραστάσεων στη ναζιστική τέχνη συνδέεται ιδιαίτερα µε 

την αντίδραση στην κουλτούρα της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης.  Το ναζιστικό καθεστώς 

απέρριπτε την περίοδο της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης ως την χειρότερη περίοδος παρακµής 

στην ιστορία του γερµανικού έθνους, µια παρακµή η οποία υποτίθεται ότι διαπερνούσε την τέχνη 

της εποχής. Η ναζιστική πολιτιστική προπαγάνδα υποστήριζε ότι η τέχνη που είχε υποστηριχθεί 

από τα πολιτιστικά ιδρύµατα της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης ήταν κενή περιεχοµένου και 

αφορούσε µια διεφθαρµένη ελίτ διανοουµένων. Η κατηγορία των ναζί περί αισθητικού 

σνοµπισµού των δηµιουργών της τέχνης αυτής και των διευθυντών των γερµανικών µουσείων 

που τους στήριζαν ήταν σχεδόν το ίδιο συχνή µε τις µοµφές περί «εκφυλισµένης» τέχνης και 

εβραϊκής και µπολσεβίκικης πολιτισµικής συνωµοσίας. Η κυριαρχία της «ελιτίστικης» τέχνης 

της περιόδου 1918-1932 είχε συντελέσει, κατά την ναζιστική ερµηνεία, στην περιθωριοποίηση 

της λαϊκής καλλιτεχνικής δηµιουργίας κι έκφρασης. Η ναζιστική προπαγάνδα ξιφουλκούσε 

ενάντια στη βιοµηχανική, αστική και µοντέρνα όψη της κουλτούρας της ∆ηµοκρατίας της 

Βαϊµάρης, καταλογίζοντάς της τον κατακερµατισµό του γερµανικού λαού, την υποτίµηση της 

αγροτικής ζωής και του λαϊκού στοιχείου και τέλος την υποβάθµιση του γερµανικού τοπίου118. 

Σε αντίθεση µε ότι συνέβαινε στο πρόσφατο παρελθόν, το ναζιστικό καθεστώς υποσχόταν την 

υποστήριξη µιας «λαϊκής» τέχνης, αισθητικά ανώτερης από την «υψηλή» τέχνη του πρόσφατου 

παρελθόντος και προπαντός προσιτής στον απλό γερµανό. Επρόκειτο για µια λαϊκίστικη 

εξαγγελία την οποία η ναζιστική διαχείριση έθεσε σε εφαρµογή «µετατρέποντας τη µαζική 

κουλτούρα σε τέχνη και την τέχνη σε µαζική κουλτούρα, έτσι ώστε η µέχρι πρόσφατα 

διαχωρισµένη κοινότητα να ζήσει και να ανθίσει ξανά»119.  

 Η οργάνωση της εικαστικής παραγωγής από το ναζιστικό καθεστώς βασίστηκε στα 

πρότυπα των ηθογραφικών αναπαραστάσεων του 17ου-19ου αιώνα120. Η επιλογή του 

                                                 
117 Koonz, 178. 
118 Αυτή η θέση των ναζί είναι εµφανής σε πολλές πολιτικές γελοιογραφίες δηµοσιευµένες στα έντυπα όργανα του 
κόµµατος·  βλέπε για παράδειγµα την «Εβραϊκή Κουλτούρα», που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα Der Stürmer, τον 
Αύγουστο του 1929 (εικ.36).  
119 Lutz P. Koepnick, «En-gendering Mass Culture: The Case of Zarah Leander», στο Gender and Germanness: Cultural 
Productions of Nation, Patricia Herminghouse και Magda Mueller (επιµ.), Berghahn Books, Πρόβιντενς/Οξφόρδη 1997, 
170. 
120 Να σηµειωθεί, ωστόσο, ότι η στάση του Υπουργείου Λαϊκής ∆ιαφώτισης και Προπαγάνδας απέναντι σε άλλες µορφές 
τέχνης, όπως ο κινηµατογράφος και η µουσική ήταν διαφορετική. Η ναζιστική κινηµατογραφική παραγωγή βασίστηκε σε 
µεγάλο βαθµό στις τεχνολογικές και τεχνικές καινοτοµίες του Χόλυγουντ και της περιόδου της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης, 
ενώ σύγχρονες µουσικές τάσεις όπως η τζαζ συνέχισαν να µεταδίδονται από το ραδιόφωνο τουλάχιστον µέχρι την έναρξη 
του Β' Παγκοσµίου Πολέµου. Για τη στρατηγική του Γκαίµπελς σε ότι αφορά τον κινηµατογράφο και τις ραδιοφωνικές 
µεταδόσεις, βλ. Glenn R. Cuomo, «The Diaries of Joseph Goebbels as a Source for the Understanding of National Socialist 
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συγκεκριµένου εικονογραφικού προτύπου δεν ήταν τυχαία. Όπως παρατηρεί ο Berthold Hinz, «η 

ηθογραφική ζωγραφική, διαχωρίζοντας τον πλούτο της εµπειρίας σε εξειδικευµένους τοµείς και 

µεµονωµένες λεπτοµέρειες οδηγεί αναπόφευκτα, όσο πιο αναχρονιστική γίνεται, σε µια 

κατάτµηση της εµπειρίας. Οι λεπτοµέρειες που εξυψώνονται στο απόλυτο, θολώνουν τη 

συνολική εικόνα…»121. Τελικά, όµως, η εθνικοσοσιαλιστική ζωγραφική αποµακρυσµένη από 

κάθε πραγµατικότητα είναι αντι-ρεαλιστική, αφού αρνείται τον ιστορικό χρόνο ως τον a priori 

χώρο της καλλιτεχνικής, αλλά και γενικότερα της ανθρώπινης δραστηριότητας122. Αν οι 

συναισθηµατικές απεικονίσεις αγροτών, που συναντούνται στη γερµανική ζωγραφική των αρχών 

του 19ου αιώνα, είχαν ήδη ξεπεραστεί, τότε η προσπάθεια να αναβιώσει το είδος και να 

προβληθούν οι αγρότες ως «σύµβολα αρχετυπικών δυνάµεων», ήταν εξ αρχής καταδικασµένη σε 

αποτυχία123. Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί ότι όσο εντεινόταν η προετοιµασία του ναζιστικού 

κράτους για τον πόλεµο, τόσο πιο αναχρονιστικές γίνονταν οι ψευδο-νατουραλιστικές 

απεικονίσεις της αγροτικής ζωής124. 

 Σύµφωνα µε τον Jost Hermand, η ναζιστική πολιτιστική πολιτική αρχίζει να 

συστηµατοποιείται από το έτος 1928 και µετά. Το 1928 ιδρύεται από τον Alfred Rosenberg η 

Kampfbund für deutsche Kultur (Αγωνιστική Οµοσπονδία υπέρ της Γερµανικής Κουλτούρας) 

και εκδίδεται το βιβλίο του Paul Schultze-Naumburg Kunst und Rasse (Τέχνη και Φυλή)125. 

                                                                                                                                                 
Cultural Politics», στο National Socialist Cultural Policy, επιµ. Glenn R. Cuomo, Macmillan, Μπέισινγκστοουκ 1995, 218-
226. Για την πολιτιστική επίδραση των ΗΠΑ στη ναζιστική κοινωνία, ιδίως σε ότι αφορά τη µουσική, βλ. Michael H. Kater, 
«The Impact of American Popular Culture on German Youth», στο The Arts in Nazi Germany: Continuity, Conformity, 
Change, Jonathan Huener και Francis R. Nicosia (επιµ.), Berghahn Books, Νέα Υόρκη 2006, 31-62. Σε γενικές γραµµές, η 
ναζιστική ζωγραφική εξέφραζε µια αναχρονιστική τάση, ενώ οι µορφές τέχνης που σχετίζονταν µε τη µαζική κουλτούρα 
«αγκάλιαζαν» το µοντερνισµό· Franz Dröge και Michael Müller, «Archaik und Modernitӓt in der NS-Kunst», στο Die 
Macht der Schönheit: Avantgarde und Faschismus oder die Geburt der Massenkultur, Europӓische Verlagsanstalt, 
Αµβούργο 1995, 267-288 Τέλος, σε ότι αφορά την εικονογραφία της διαφήµισης οι ναζί αξιοποίησαν τα πρότυπα που είχαν 
ήδη καθιερωθεί κατά την περίοδο της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης. Ο Hans-Ernst Mittig υποστηρίζει ότι υπάρχει µια σχέση 
αλληλεπίδρασης ανάµεσα στη διαφήµιση και τις ναζιστικές καλές τέχνες, βλ. Hans Ernst-Mittig, «Die Reklame als 
Wegbereiterin der nationalsozialistischen Kunst», στο Die Dekoration der Gewalt: Kunst und Medien im Faschismus, επιµ. 
Berthold Hinz κ.α., Anabas, Γκίσεν 1979, 31-52. Η µελέτη του παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δυο κυρίως λόγους: 
πρώτον γιατί φωτίζει τη γενικότερη στρατηγική των ναζί σε εικαστικό επίπεδο, δηλαδή τη χρήση εικόνων διαφορετικής 
τεχνοτροπίας ανάλογα µε το εκάστοτε κοινό, στρατηγική παρόµοια µε εκείνη των διαφηµιστών απέναντι στους 
καταναλωτές και δεύτερον γιατί καταδεικνύει από µια επιπλέον σκοπιά πως ο ναζισµός δεν αντιπροσωπεύει µια απόλυτη 
ρήξη µε το παρελθόν, αλλά αποτελεί παραλλαγµένη συνέχεια του προϋπάρχοντος καπιταλιστικού οικονοµικού µοντέλου 
διαχείρισης.  
121 Hinz, 75. 
122 Hinz, 81. 
123 Hinz, 109. 
124 Anne Meckel, Animation-Agitation: Frauendarstellungen auf der «Grossen Deutschen Kunstausstellung» in München 
1937-1944, Deutscher Studien Verlag, Βάινχαϊµ 1993, 46. 
125 Jost Hermand, «Art for the People: The Nazi Concept of a Truly Popular Painting», στο High and Low Cultures: German 
Attempts at Mediation, Reinhold Grimm και Jost Hermand (επιµ.), University of Wisconsin Press, Μάντισον 1993, 36. Για 
τις καταβολές της ναζιστικής τέχνης βλέπε και Joan L. Clinefelter, Artists for the Reich: Culture and Race from Weimar to 
Nazi Germany, Berg, Οξφόρδη 2005. Η Clinefelter εξετάζει την ιστορία της Deutsche Kunstgesellschaft (Γερµανική 
Καλλιτεχνική Εταιρεία), η οποία ιδρύθηκε το 1920 µε στόχο την προώθηση µιας τέχνης αφοσιωµένης στο ιδεώδες της 
«φυλετικής καθαρότητας». Ο Rosenberg υπήρξε επίτιµο µέλος της Εταιρείας από το 1929· Clinefelter, 30.  
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Τόσο ο Rosenberg όσο και ο Schultze-Naumburg διαδραµάτισαν καθοριστικό ρόλο στη 

διαµόρφωση της ναζιστικής θεωρίας περί κουλτούρας και τέχνης αξιολογώντας τα πολιτισµικά 

προϊόντα του ανθρώπινου (δυτικού κυρίως) πολιτισµού µε βάση φυλετικά κριτήρια126. 

Αποτέλεσµα της αξιολόγησης αυτής ήταν η ρήξη µε τα πρόσφατα καλλιτεχνικά ρεύµατα της 

γερµανικής τέχνης (ιδίως µε τον εξπρεσιονισµό) και η απόρριψή τους ως «εκφυλισµένων», 

«προϊόντων υπανθρώπων» ή ως προϊόντων των κυριότερων εχθρών της εθνικοσοσιαλιστικής 

ιδεολογίας, των εβραίων και των Μπολσεβίκων. Αν και στο εσωτερικού του ναζιστικού 

Κόµµατος υπήρχαν διαφωνίες σχετικά µε το ποιες καλλιτεχνικές τάσεις του παρελθόντος 

µπορούσαν να είναι αποδεκτές, οι διαφωνίες αυτές επιλύθηκαν οριστικά το 1937.  

 Το 1937 υπήρξε αναµφισβήτητα η σηµαντικότερη χρονιά στην ιστορία της ναζιστικής 

τέχνης, αφού η ναζιστική αντίληψη περί τέχνης εκφράστηκε µε σαφή τρόπο σε τρεις σηµαντικές 

εκθέσεις: τη ∆ιεθνή Έκθεση του Παρισιού, τη Grosse Deutsche Kunstausstellung (Έκθεση 

Μεγάλης Γερµανικής Τέχνης, 18 Ιουλίου 1937) και την Entartete Kunst (Εκφυλισµένη Τέχνη ,19 

Ιουλίου 1937) 127. Οι εκθέσεις αυτές ήταν οι πιο φιλόδοξες του ναζιστικού καθεστώτος: η πρώτη 

γιατί αποτελούσε µια ευκαιρία επίδειξης στον υπόλοιπο κόσµο των µέχρι τότε καλλιτεχνικών και 

τεχνικών επιτευγµάτων του Τρίτου Ράιχ, η Εκφυλισµένη Τέχνη γιατί κατηγοριοποιούσε τους 

ιδεολογικούς και πολιτισµικούς εχθρούς του καθεστώτος µέσω παραδειγµάτων της τέχνης τους, 

τα οποία η ναζιστική προπαγάνδα έκρινε αντιπροσωπευτικά και τέλος η Έκθεση Μεγάλης 

Γερµανικής Τέχνης γιατί τα έργα που εκτέθηκαν σε αυτήν είχαν υποδειγµατικό χαρακτήρα για 

τους γερµανούς εικαστικούς και πλαστικούς καλλιτέχνες, τόσο από άποψη µορφής όσο και 

περιεχοµένου. 

 Η Έκθεση Μεγάλης Γερµανικής Τέχνης φιλοξενήθηκε στο νεόδµητο Haus der deutschen 

Kunst (Σπίτι της Γερµανικής Τέχνης) στο Μόναχο, το οποίο χτίστηκε προς αντικατάσταση του 

κατεστραµµένου το 1931 Glaspalast. Αν συγκρίνει κανείς τις εκθέσεις που διοργανώνονταν στο 

Glaspalast µε τις αντίστοιχες του Haus der deutschen Kunst, θα διαπιστώσει πολλές οµοιότητες 

από πλευράς οργάνωσης. Από τους περίπου 950 καλλιτέχνες που εξέθεσαν έργα τους στην 

ετήσια έκθεση του Glaspalast το 1930, σχεδόν 250, αριθµός που αντιπροσωπεύει ποσοστό 

µεγαλύτερο από το 25 % του συνόλου, συµµετείχαν µε έργα τους στις τρεις πρώτες Εκθέσεις 

                                                 
126 Σε ότι αφορά τον Alfred Rosenberg, ιδιαίτερη επίδραση στην πολιτισµική πολιτική των ναζί άσκησε το βιβλίο του Der 
Mythus des 20. Jahrhunderts (Ο µύθος του εικοστού αιώνα), το οποίο εκδόθηκε το 1930 και γνώρισε πάρα πολλές 
επανεκδόσεις. Πέντε µόνο χρόνια αργότερα, το βιβλίο είχε φθάσει στην 55η έκδοση·  Hermand, 57.  
127 Σύµφωνα µε επίσηµες καταγραφές την πρώτη Έκθεση Μεγάλης Γερµανικής Τέχνης παρακολούθησαν 600.000 
επισκέπτες, τη δεύτερη 460.000 και την τρίτη περίπου 400.000 (τα νούµερα έχουν στρογγυλοποιηθεί)· Hinz, 1. Ο αριθµός 
των επισκεπτών αυξήθηκε κατά τα πρώτα χρόνια του πολέµου (1940-42). Το 1942 επισκέφτηκαν την έκθεση πάνω από 
840.000 άτοµα. 
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Μεγάλης Γερµανικής Τέχνης128. Αν συνυπολογίσει κανείς το θάνατο ορισµένων καλλιτεχνών της 

παλαιότερης γενιάς που είχαν εκθέσει στην έκθεση του 1930, το γεγονός ότι κάποιοι άλλοι είχαν 

αποσυρθεί και τέλος τον τοπικό χαρακτήρα της έκθεσης του Glaspalast σε αντίθεση µε τον 

παγγερµανικό χαρακτήρα των κατοπινών ναζιστικών εκθέσεων, είναι δύσκολο να διαφωνήσει µε 

την άποψη του Berthold Hinz, ότι «η εθνικοσοσιαλιστική πολιτιστική πολιτική δεν διέγειρε τη 

δηµιουργικότητα, αλλά αντίθετα απλώς έχτισε πάνω σε ήδη υπάρχουσες παραδόσεις και 

συνέχισε τις τάσεις που είχαν καθιερωθεί πολύ πριν από την άνοδο του γερµανικού φασισµού 

στην εξουσία»129.  

Αναφορικά µε το περιεχόµενο των έργων τέχνης που επιλέγονταν για τις ναζιστικές 

εκθέσεις ο ιστορικός της τέχνης Hildegard Brenner παρατηρεί, ότι η γερµανικότητα του θέµατος 

ισοδυναµούσε µε την τοπικότητα και ότι µε τον τρόπο αυτό δινόταν έµφαση στην αντι-

διεθνιστική διάσταση της «νέας τέχνης». Όσο λιγότερο κατανοητή γινόταν η τέχνη αυτή στους 

µη-γερµανούς, τόσο µεγαλύτερη λαϊκή αξία είχε130. Η εµµονή αυτή στην τοπικότητα του 

θέµατος πρέπει να συγκαταλεχθεί στις αιτίες που οδήγησαν στην επικράτηση των 

αναπαραστάσεων του αγροτικού βίου στη ναζιστική εικονογραφία. Στις πέντε από τις οχτώ 

ετήσιες Εκθέσεις Μεγάλης Γερµανικής Τέχνης, οι σκηνές της αγροτικής ζωής αποτελούν την 

κυριότερη θεµατική κατηγορία131.  

Μία τέτοια σκηνή παρουσιάζεται στο έργο του Oskar Martin-Amorbach «Στο δρόµο για 

το θερισµό» (εικ.37), το οποίο εκτέθηκε στην Έκθεση Μεγάλης Γερµανικής Τέχνης του 1938132. 

Το έργο, φανερώνει την επίδραση των ηθογραφικών αναπαραστάσεων του 19ου αιώνα, έχοντας 

ως άµεσο εικονογραφικό πρότυπο το χαρακτικό του Fritz Boehle «Αγρότες που επιστρέφουν από 

τα χωράφια» (εικ.38)133. Τα δυο έργα παρουσιάζουν οµοιότητες σε ότι αφορά το θέµα, τον 

αριθµό των αναπαριστώµενων µορφών και την απόδοσή τους (ιδίως της µητέρας µε το µικρό 

παιδί). Χαρακτηριστικό στοιχείο των δυο συνθέσεων είναι η µνηµειακότητα των µορφών, οι 

οποίες καταλαµβάνουν σχεδόν όλο το ύψος της ζωγραφικής επιφάνειας. 

                                                 
128 Hinz, 14. 
129 Hinz, 15. 
130 Hildegard Brenner, «Art in the Political Power Struggle of 1933 and 1934», στο Republic to Reich: The Making of 
the Nazi Revolution, επιµ. Hajo Holborn, µτφρ. στα αγγλικά Ralph Manheim, Pantheon Books, Νέα Υόρκη 1972, 420. 
Ο Brenner παραθέτει το ακόλουθο χωρίο από τον Μύθο του εικοστού αιώνα του Rosenberg: «η τέχνη είναι πάντα η 
δηµιουργία ενός συγκεκριµένου τύπου αίµατος. Η µορφή και η ουσία αυτής της τέχνης µπορεί να γίνει κατανοητή 
µόνο από πλάσµατα που τους ενώνει το ίδιο αίµα. Για τους υπόλοιπους σηµαίνει λιγότερα ή τίποτε απολύτως»· 
Brenner, 431-432.  
131 Meckel, Animation-Agitation, 70. 
132 Το έργο αγοράστηκε από τον Χίτλερ. 
133 Το χαρακτικό του Boehle παραθέτει ο Hinz, χωρίς ωστόσο να το αντιπαραβάλλει ευθέως µε το έργο του Amorbach, βλ. 
Hinz, 107. 
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 Το έργο του Amorbach είναι ενδεικτικό του αναχρονιστικού χαρακτήρα της ναζιστικής 

προσέγγισης της αγροτικής ζωής. Η απεικονιζόµενη αγροτική οικογένεια µοιάζει να προέρχεται 

από τον προηγούµενο αιώνα µιας και δεν υπονοείται κανένα στοιχείο ιστορικής εξέλιξης: τόσο η 

ενδυµασία των µελών της οικογένειας όσο και η απουσία οποιουδήποτε στοιχείου τεχνολογικής 

εξέλιξης παραπέµπουν στον 19ο αιώνα. Προβάλλοντας ο ζωγράφος την αγροτική εργασία ως 

χειρωνακτική-άχρονη και αποστρέφοντας το βλέµµα του από τις σκληρές συνθήκες της δεν 

προσφέρει απλά µια εξιδανικευµένη αγροτική εικόνα, αλλά εµφανίζει τις σχέσεις παραγωγής ως 

παγιωµένες. Οι αγρότες παρουσιάζονται να δουλεύουν όπως δούλευαν πάντα χωρίς να κρίνεται 

απαραίτητη καµία βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους. Η ανταγωνιστική ταξική κοινωνία 

µετασχηµατίζεται εδώ σε ένα οργανικό, µυστικιστικό «εµείς», το οποίο προσωποποιείται µέσω 

του λαού και της φυλής134. Από την προβολή αυτή του παρελθόντος επωφελείται η ανώτερη 

µονοπωλιακή καπιταλιστική τάξη, η οποία «χρησιµοποιεί γοτθικά όνειρα ενάντια στην 

πραγµατικότητα των προλετάριων»135. 

Στο «∆ρόµο για το θερισµό» διακρίνει κανείς τον κατά φύλο καταµερισµό της εργασίας. 

Οι δυο άνδρες κουβαλούν τα εργαλεία της εργασίας τους, ενώ οι γυναικείες µορφές µεταφέρουν 

τα τρόφιµα και το νερό, τα οποία τις συνδέουν µε την οικογενειακή εστία. Το καλάθι και η υδρία 

που κρατάνε οι δυο γυναίκες είναι αντικείµενα που χρησιµοποιούνται συνήθως στην 

εικονογραφία της ∆υτικής τέχνης για να συµβολίσουν την αφθονία-γονιµότητα της γης και τη 

µητρότητα-γονιµότητα της γυναίκας αντίστοιχα136. Ο ρόλος της µητρότητας προβάλλεται άµεσα 

µε την απεικόνιση της κεντρικής γυναικείας µορφής, η οποία συνοδεύεται από τον γιο της. Με 

λίγα λόγια, η συγκοµιδή στην οποία αναφέρεται ο τίτλος του έργου, χρησιµεύει σαν µια ευκαιρία 

για να προβληθεί συµβολικά η προϋπόθεσή της, δηλαδή η διπλή γονιµότητα της γης και της 

γυναίκας (αίµα και γη). Ο ρόλος του άνδρα –ο οποίος προπορεύεται και καθοδηγεί την οµάδα- 

είναι κυρίαρχος από τη στιγµή που ο άνδρας είναι απαραίτητος τόσο ως γονιµοποιός της γης (µε 

την εργασία του) όσο και της γυναίκας.  

Η ταύτιση της γυναίκας µε τη γονιµότητα και η σύνδεσή της µε τη γη συναντάται µε 

ιδιαίτερη συχνότητα στη ναζιστική εικονογραφία. Τα έργα «Η περίοδος της ωριµότητας» του 

Johannes Beutner, «Καλοκαίρι» του Wilhelm Hempfing και «Ώριµα Φρούτα» του Richard 

Heymann, υπογραµµίζουν το συµβολισµό αυτό µε τρεις διαφορετικούς τρόπους (εικ.39-41). 

                                                 
134 Gisela Kraut και Hans-Peter Schwarz, «”Vom Geiste der Gemeinschaft“: Zur Ikonographie stӓndestaatlicher 
Vorstellungen im deutschen Faschismus», στο Die Dekoration der Gewalt: Kunst und Medien im Faschismus, επιµ. 
Berthold Hinz κ.α., Anabas, Γκίσεν 1979, 76. 
135 Ernst Bloch, «Nonsynchronism and the Obligation to Its Dialectics», New German Critique 11, (άνοιξη 1977), 27.  
136 Meckel, 71. 
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Στην πρώτη περίπτωση, η ηµίγυµνη απόδοση της γυναίκας τονίζει την σεξουαλικότητά της, ενώ 

ο άνδρας που απεικονίζεται κρατώντας το δρεπάνι και αγκαλιάζοντας προστατευτικά τη 

σύντροφό του ενσαρκώνει ξανά τον ρόλο του συλλέκτη των καρπών της γης-γυναίκας. Στη 

δεύτερη περίπτωση, η στάση της γυναίκας υπογραµµίζει τη σεξουαλική διαθεσιµότητά της και 

στην τρίτη το καλάθι µε τα φρούτα παραπέµπει στην καρποφορία της ίδιας της µορφής, µε άλλα 

λόγια το «ώριµο φρούτο» είναι η ίδια η γυναίκα137. Και στα τρία έργα ο ρόλος της γυναίκας είναι 

ιδιαίτερα παθητικός. Η γυναίκα δεν είναι υποκείµενο, αλλά αντικείµενο που περιµένει απλώς την 

ανδρική επέµβαση. Βασική επιδίωξη αυτών των έργων είναι η υπενθύµιση του καθήκοντος της 

αναπαραγωγής της Άριας φυλής στους «καθαρούς» φυλετικά γερµανούς πολίτες.  

Στον «Σπορέα» φαίνεται ότι ο Amorbach χρησιµοποίησε το ίδιο ανδρικό µοντέλο που 

απεικονίζεται να προπορεύεται στο «∆ρόµο για το θερισµό» (εικ.42). Ο σπορέας αποδίδεται σε 

µνηµειακές διαστάσεις και καταλαµβάνει σχεδόν όλο το ύψος της σύνθεσης και τα δυο τρίτα του 

µήκους της. Η σύνθεση του Amorbach παραπέµπει ασφαλώς στο οµότιτλο έργο του Jean-

François Millet (εικ.43). Σε αντίθεση όµως µε το έργο του Millet, από τον σπορέα του Amorbach 

απουσιάζει η κίνηση και η χάρη·  η έµφαση στην απόδοση της δύναµης και της 

αποφασιστικότητας του γερµανού σπορέα λειτουργεί σε βάρος της φυσικότητάς του. Επιπλέον, 

το µεγαλύτερο προοπτικό βάθος της σύνθεσης του Amorbach καθιστά πιο εξωπραγµατική τη 

µορφή του σπορέα στο πρώτο πλάνο. Με λιγότερη έµφαση στη λεπτοµέρεια και µε σαφώς πιο 

ελεύθερη πινελιά, ο Millet καταφέρνει να δηµιουργήσει µια πιο πειστική εικόνα. Η µορφή του 

σπορέα έχει φυσικά αλληγορική διάσταση. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο πίνακας του 

Amorbach τοποθετήθηκε στο Σπίτι Γερµανικής Παιδείας στο Bayreuth, δηλαδή στο κεντρικό 

γραφείο της Εθνικοσοσιαλιστικής Οµοσπονδίας ∆ασκάλων138. Ο σπόρος συµβολίζει την 

εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία και η παρουσία του αγροτικού ζεύγους στο βάθος υπονοεί ότι ο 

γερµανικός λαός προετοίµασε το έδαφος για την σπορά. Και στα δυο έργα του Amorbach, η 

εικόνα της αγροτικής εργασίας έχει σαφείς ιδεολογικές προεκτάσεις, ενώ ο άνδρας κυριαρχεί 

στην οργάνωση αυτής της εργασίας, πρακτικής και πνευµατικής. Η γυναίκα δεν θα µπορούσε να 

ενσαρκώσει το ρόλο του σπορέα, επειδή αυτός είναι φορτισµένος πολιτικά και ιδεολογικά και 

επειδή το πεδίο της πολιτικής ανήκε αποκλειστικά στους άνδρες σύµφωνα µε τη ναζιστική 

αντίληψη για τον κοινωνικό ρόλο των δυο φύλων. 

                                                 
137 Όπως σηµειώνει ο Hinz, οι γυναικείες µορφές στη ναζιστική εικονογραφία «δηµιουργούν την εντύπωση, ότι παρά 
την εµφανή αποµόνωσή τους έχουν συναίσθηση της έκθεσής τους σε µια κρυφή παρατήρηση. Συγκεντρώνονται στις 
ευχάριστες και αποπλανητικές πόζες που έχουν πάρει και µοιάζουν να βρίσκονται διαρκώς σε αναµονή ενός µυστικού 
επισκέπτη»· Hinz, 103.  
138 Hinz, 108. 
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Η έµφυλη κατανοµή των κοινωνικών ρόλων αποδίδεται µε ακόµη µεγαλύτερη σαφήνεια 

στο µωσαϊκό «Γη» του Fritz Erler για την Κεντρική Τράπεζα του Βερολίνου (εικ.44). Σε πρώτο 

πλάνο απεικονίζονται σε κατατοµή µορφές µνηµειακών διαστάσεων, ο τρόπος διευθέτησης των 

οποίων θυµίζει τη διακόσµηση ζωφόρων αρχαίων ελληνικών ναών. Στην παράσταση κυριαρχούν 

ρωµαλέες ηµίγυµνες και γυµνές ανδρικές µορφές, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση µε τις ντυµένες 

γυναίκες. Οι δυο κύριες οµάδες του έργου κατανέµονται εκατέρωθεν των δυο αλόγων, στο 

κέντρο της σύνθεσης, και ο διαχωρισµός τους υποδηλώνει τη διαφορετική συµβολική λειτουργία 

τους: η δεξιά οµάδα αντιπροσωπεύει την εργασία και η αριστερή τους καρπούς της εργασίας και 

τη γονιµότητα. Στη δεύτερη οµάδα κυριαρχεί η µορφή της µητέρας: το πλάσιµό της παραπέµπει 

στην αρχαία κλασική τέχνη και η στάση της στην θρησκευτική τέχνη της Αναγέννησης. Με τον 

τρόπο αυτό επιχειρείται η καθαγίαση της µητέρας και ειδικότερα της γερµανίδας µητέρας ως 

πηγής ζωής της άριας φυλής. Η εικόνα της γονιµότητας εκφράζεται εδώ µε δυο τρόπους: µέσω 

της απεικόνισης της µητέρας και του βρέφους (η γονιµότητα συνδέεται ξανά µε την µητρότητα, 

ενώ υπονοείται και µε την παρουσία της υδρίας στα πόδια της µητέρας) και µέσω του νεαρού 

αγρότη που απολαµβάνει τους χυµούς ενός καρπού που έχει το σχήµα γυναικείου µαστού 

(γονιµότητα της µητέρας-γης).   

Χωρίς να είναι φανερή µε την πρώτη µατιά η ναζιστική αντίληψη για τον κοινωνικό 

ρόλο της γυναίκας εκφράζεται µε διάφορους τρόπους στο έργο του Erler. Αντιπαραβάλλοντας 

κανείς τις δυο γυναίκες που πλαισιώνουν τη σύνθεση, διαπιστώνει ότι ο ρόλος της µητέρας 

υπερισχύει εκείνου της εργάτριας. Η µορφή της µητέρας καταλαµβάνει περισσότερο χώρο στη 

σύνθεση, αποδίδεται µετωπικά και εκπέµπει µια αυστηρότητα και µεγαλοπρέπεια που 

απουσιάζει από την εργάτρια της γης, η οποία έχει επιπλέον τοποθετηθεί στα µετόπισθεν της 

οµάδας των αγροτών. Το πρότυπο της γυναίκας που κυριαρχεί στη «Γη» είναι εκείνο της 

«γυναίκας που είναι ικανή να στέκεται πνευµατικά στο πλευρό του άνδρα της, να υποστηρίζει το 

συµφέρον του, να συνδράµει στον αγώνα του για την επιβίωση, να κάνει τον κόσµο του 

οµορφότερο και πλουσιότερο σε περιεχόµενο». Πρόκειται για την «ιδανική γυναίκα για τον 

γερµανό άνδρα του σήµερα…µια γυναίκα που, πάνω απ’ όλα, είναι ικανή να γίνει µητέρα»139.    

Η απεικόνιση διαφορετικών ηλικιακά ατόµων στο µωσαϊκό του Erler υπογραµµίζει τη 

διαδοχή των γενεών, αλλά και την αίσθηση της κοινότητας140. Όµως η κοινότητα αυτή είναι 

                                                 
139 Τα χωρία προέρχονται από µια οµιλία του Rudolf Hess –του 1936- µπροστά σε αντιπροσώπους της NS-Frauenschaft, βλ. 
Nazi Culture, George L. Mosse, (επιµ.), Schocken, Νέα Υόρκη 1966, 42. 
140 Όπως επισηµαίνουν οι Kraut και Schwarz, η τεχνική του µωσαϊκού ευνοούσε την τυποποίηση των απεικονιζόµενων 
µορφών και την οµοιοµορφία τους, στοιχεία απαραίτητα για την υποβολή του µηνύµατος της «φυλετικής κοινότητας»· 
Kraut και Schwarz, 77.  
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πλαστή. Εξετάζοντας προσεκτικότερα τη σύνθεση διαπιστώνει κανείς ότι οι µορφές δεν 

επικοινωνούν οπτικά µεταξύ τους και καµία από αυτές δεν επικοινωνεί µε το βλέµµα του θεατή·  

η προσοχή τους είναι στραµµένη είτε στην εργασία τους είτε σε κάτι αόριστο στον ορίζοντα, 

στοιχείο που χρησιµοποιείται για να δηλωθεί η πίστη τους σε κάποιο ιδανικό. Το αποτέλεσµα 

είναι οι µορφές να µοιάζουν περισσότερο κλεισµένες στην ατοµικότητά τους και αποµονωµένες 

παρά οργανικά ενταγµένες σε µια κοινότητα. Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι η 

εξιδανικευµένη βουκολική εικόνα του Erler χρησιµοποιήθηκε για τη διακόσµηση της Κεντρικής 

Τράπεζας του Βερολίνου. Ιδωµένη σε αυτό το πλαίσιο η «Γη» δεν είναι τίποτε άλλο από µια 

ροµαντική επίκληση ενός –χαµένου ήδη την εποχή εκείνη- τρόπου αγροτικής ζωής, µια εικόνα 

προορισµένη για το κοινό του άστεως (κατά τρόπο που θυµίζει την επικρατούσα ακόµη και 

σήµερα διακόσµηση των δηµοσίων κτιρίων των πόλεων µε έργα που απεικονίζουν την ύπαιθρο). 

Εκτός από την «φυλετική κοινότητα», ένα από τα κυριότερα θέµατα της ναζιστικής 

εικονογραφίας είναι η αγροτική οικογένεια. Ο τρόπος απεικόνισης της οικογένειας στη ναζιστική 

ζωγραφική µπορεί να κατανοηθεί µόνο υπό το φως της οικογενειακής πολιτικής των ναζί. Η 

δηµιουργία ενός από τα πιο γνωστά έργα της ναζιστικής ζωγραφικής, της «Αγροτικής 

οικογένειας από το Κάλενµπεργκ» του Adolf Wissel καθορίστηκε άµεσα από τις προτεραιότητες 

αυτής της πολιτικής (εικ.45). Ο Wissel συµµετείχε µε τη σύνθεση αυτή στον εικαστικό 

διαγωνισµό «Οικογενειακό Πορτραίτο» που προκηρύχθηκε την άνοιξη του 1937141. Η κριτική 

επιτροπή έθετε ως όρο για τη συµµετοχή των καλλιτεχνών στο διαγωνισµό την «απεικόνιση µιας 

οικογένειας µε πολλά παιδιά ή µιας χαρούµενης γερµανίδας µητέρας µε τα παιδιά της. 

Προϋπόθεση είναι ότι πλάι στους γονείς ή τη µητέρα πρέπει να απεικονιστούν τρία έως τέσσερα 

παιδιά»142. Ανταποκρινόµενος σε αυτές τις απαιτήσεις, ο Wissel παρουσίασε την εικόνα µιας 

οικογένειας αποτελούµενης από τρία παιδιά, τους γονείς και τη γιαγιά τους.  

Οι βασικοί άξονες της σύνθεσης συνδέουν τα µέλη της οικογένειας µεταξύ τους  (τη 

µητέρα µε τον άνδρα, τον άνδρα µε τη γιαγιά και τα παιδιά µε τους γονείς τους και µε τη γιαγιά) 

υποδηλώνοντας σχέσεις συγγένειας, αλλά και ιεραρχίας. Επιπλέον, οι θέσεις των κεφαλιών των 

µορφών σχηµατίζουν µικρά τρίγωνα, τα οποία υπογραµµίζουν τις σχέσεις των παιδιών µε τους 

                                                 
141 Το έργο βραβεύτηκε στο διαγωνισµό, εκτέθηκε στην Έκθεση Μεγάλης Γερµανικής Τέχνης του 1938 και αγοράστηκε 
από τον Χίτλερ· Poley, Rollenbilder, 144, 149 και 150. 
142 Poley, 149, υποσηµείωση 7. Εξάλλου, στις 6 Ιανουαρίου 1937 δηµοσιεύτηκε ένα άρθρο στην Berliner Tageblatt, υπό τον 
τίτλο «Rassenpflege in der Kunst: Die Familie in der Kunstdarstellung» (Μέριµνα της φυλής στην τέχνη: Η οικογένεια στην 
καλλιτεχνική απεικόνιση). Στο άρθρο µεταφερόταν η οδηγία της κοµµατικής υπηρεσίας που ήταν αρµόδια για τα ζητήµατα 
φυλής, µε βάση την οποία οι καλλιτέχνες και ιδίως οι ζωγράφοι και οι γραφίστες έπρεπε να συµπεριλαµβάνουν τουλάχιστον 
τέσσερα παιδιά σε απεικονίσεις της οικογένειας. Με αυτόν τον τρόπο θα συνέδραµαν στην εθνικοσοσιαλιστική εκστρατεία 
ενάντια στο µοντέλο της οικογένειας µε δυο παιδιά, το οποίο «οδηγούσε τον γερµανικό λαό στην παρακµή». Η ίδια οδηγία 
ίσχυε και για τις εικονογραφήσεις των διαφηµίσεων·  Poley, 153.   
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γονείς τους και των γονιών µε το µεγαλύτερο ηλικιακά µέλος της οικογένειας. Το τρίγωνο που 

σχηµατίζουν τα κεφάλια των παιδιών, αλλά και η ενδυµασία τους (που έρχεται σε αντίθεση µε τα 

µαύρα ρούχα των ενήλικων) τα διαχωρίζουν από την υπόλοιπη οµάδα τονίζοντας έτσι την 

ξεχωριστή θέση τους ως προσωποποίηση του µέλλοντος του έθνους. Αντίθετα, η ηλικιωµένη 

γυναίκα (προσωποποίηση του παρελθόντος) αποδίδεται στο περιθώριο της σύνθεσης.  

 Η διευθέτηση των µορφών στη σύνθεση φανερώνει µια παραδοσιακή κατανοµή των 

ρόλων των µελών της οικογένειας ανάλογα µε την έµφυλη ταυτότητα του καθενός. Η εικόνα της 

µητέρας που αγκαλιάζει τη µικρότερη κόρη, υπογραµµίζει την «ιερότητα της µητρότητας» 

υποδηλώνοντας παράλληλα την εύθραυστη φύση του «ασθενούς φύλου». Ο άνδρας, «κορυφή 

της οικογένειας» σύµφωνα µε τις στερεότυπες αντιλήψεις καταλαµβάνει την κορυφή και στη 

σύνθεση και µε τον τρόπο αυτό προβάλλεται η κυριαρχία του στην οικογένεια. Ωστόσο, ο 

πατέρας αν και κυρίαρχος δεν πρωταγωνιστεί στο έργο (η παρουσία του άλλωστε δεν ήταν 

απαραίτητη σύµφωνα µε τους όρους συµµετοχής στο διαγωνισµό). Στο κέντρο της σύνθεσης 

βρίσκεται η µορφή του αγοριού, η µοναδική που αναζητάει το βλέµµα του θεατή και η πιο 

δυναµική από πλευρά απόδοσης. Η στάση του αγοριού δηλώνει πειθαρχία και ετοιµότητα, είναι 

στάση σχεδόν στρατιωτική. Εποµένως, οι δυο ρόλοι που υπερισχύουν στο έργο είναι εκείνος της 

µητέρας και του µικρού αγοριού-µελλοντικού στρατιώτη της πατρίδας. Την ίδια στιγµή, η 

συνέχεια-διαιώνιση των έµφυλων ρόλων τονίζεται µε την έµφαση στη διαδοχή των γενεών: η 

µητέρα έχει τοποθετηθεί κοντά στην ηλικιωµένη γυναίκα, της οποίας τον κοινωνικό ρόλο 

συνεχίζει, ενώ η ίδια σχέση συνέχειας παρατηρείται και µεταξύ µητέρας-κόρης και πατέρα-

γιου143. Η µεγαλύτερη κόρη παριστάνεται πιο ανεξάρτητη καθώς διατηρεί µεγαλύτερη απόσταση 

από τους γονείς της, όµως η στάση της υποδηλώνει εσωστρέφεια, το ενδιαφέρον της για τη 

ζωγραφική παραπέµπει στη φαντασία της (ιδιότητα παραδοσιακά συνδεδεµένη µε τη γυναικεία 

φύση) και η κούκλα δίπλα της υπογραµµίζει τη θηλυκότητά της και την προετοιµασία της για 

τον µελλοντικό ρόλο της µητέρας. Από την άλλη, ο αδερφός της αποδίδεται εξωστρεφής και 

έτοιµος για δράση, στοιχείο που δηλώνεται και µε την επιλογή του παιχνιδιού του, ένα ξύλινο 

άλογο. Συµπερασµατικά, παρατηρείται µια ποικιλία µέσων µε τα οποία προσδιορίζονται οι 

σχέσεις και επιµερίζονται οι έµφυλοι κοινωνικοί ρόλοι των µελών της αγροτικής οικογένειας του 

Wissel. Η µητρότητα κατέχει κεντρική θέση, αλλά είναι φανερό ότι ο αντιπρόσωπος της 

                                                 
143 Το στοιχείο αυτό χρησιµοποιείται επιπλέον για να υποβάλλει την ιδέα της διαχρονικής παρουσίας των γερµανών 
αγροτών στη γη τους και της αδιάσπαστης «γραµµής αίµατος» της άριας φυλής (Blut und Boden). Η «αγροτική οικογένεια 
από το Κάλενµπεργκ» συνιστά έναν τυπικό αντιπρόσωπο της άριας φυλής, αφού τα φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά των 
µελών της φανερώνουν ξεκάθαρα τη φυλετική καταγωγή τους. Ο τρόπος κόµµωσης, το σχήµα των κρανίων και τα 
χαρακτηριστικά των προσώπων τους ανταποκρίνονται στα φυλετικά κριτήρια που έθετε η ναζιστική εξουσία.   
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οικογένειας στην κοινωνία είναι ο άνδρας, ο πατέρας ή ο γιος. Η µητέρα καταξιώνεται µόνο 

µέσα στην περιορισµένη σφαίρα της οικογενειακής εστίας και η προσφορά της εξαντλείται στην 

τεκνοποίηση και τη φροντίδα των παιδιών. 

 Τα ίδια στοιχεία διακρίνονται στον πίνακα του Wolfgang Willrich «Η Άρια Οικογένεια» 

µε τη διαφορά ότι εδώ τονίζεται ακόµη περισσότερο η ιδέα του Blut und Boden (εικ.46). Η 

οικογένεια αυτή βρίσκεται πιο κοντά στο ναζιστικό πρότυπο, αφού αποτελείται από περισσότερα 

µέλη (τέσσερα παιδιά). Οι ρόλοι των παιδιών είναι ξανά τυπικοί της έµφυλης ταυτότητάς τους: 

το µικρότερο κορίτσι απεικονίζεται κρατώντας µια κούκλα στην αγκαλιά του και το αγόρι 

φοράει τη στολή της Χιτλερικής Νεολαίας και παρουσιάζεται σε στενή σχέση µε τη γη (Boden). 

Η γονιµότητα της µητέρας (Blut) συνδέεται µε την ευφορία της γης καθώς την εικόνα πλαισιώνει 

ένα πλήθος καρπών και ανθισµένων λουλουδιών, από τα οποία ξεχωρίζει το ηλιοτρόπιο που 

στρέφεται προς την «πηγή ζωής της φυλής», δηλαδή την µητέρα. Η οικογένεια αποδίδεται 

µπροστά από το σπίτι της, ένα παραδοσιακό αρχιτεκτονικά σπίτι της γερµανικής επαρχίας, 

στοιχείο που ενισχύει ακόµη περισσότερο τη γερµανικότητα της σύνθεσης. Το έργο του Willrich 

προβάλλει τους ίδιους πρότυπους έµφυλους ρόλους µε εκείνους που διακρίναµε και σχολιάσαµε 

στην περίπτωση της σύνθεσης του Wissel. 

 Όπως έχει ήδη φανεί, η γυναίκα εµφανίζεται στη ναζιστική εικονογραφία κυρίως ως 

µητέρα. Η ιερότητα που απέδιδαν οι εθνικοσοσιαλιστές στη µητρότητα µεταφέρεται στις 

εικαστικές τέχνες της περιόδου µέσω της παραποµπής στις θρησκευτικές παραστάσεις της 

Αναγέννησης. Ως πρότυπο λειτούργησε ιδιαίτερα – και λόγω καταγωγής-  ο Albrecht Dürer. Η 

γερµανίδα µητέρα εξισώνεται µε τη Θεοτόκο144. Χαρακτηριστικά από αυτή την άποψη είναι τα 

έργα «Μητέρα» του Karl Diebitsch και «Ηλιόλουστη ζωή» του Richard Heymann (εικ.47-48). Η 

απεικόνιση πολύτεκνων µητέρων που, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, αποτέλεσε επίσηµη οδηγία 

προς τους γερµανούς εικαστικούς καλλιτέχνες, συνιστά τον κανόνα στις ναζιστικές 

αναπαραστάσεις της µητρότητας. Η «Μητρότητα» του Heinrich Eduard Linde-Walther, στην 

οποία εικονίζεται µια µητέρα µε οκτώ παιδιά, αποτελεί µια υπερβολή του εικονογραφικού αυτού 

τύπου (εικ.49). Οι περισσότερες οικογένειες στη ναζιστική εικονογραφία έχουν τρία έως 

τέσσερα παιδιά. Σε γενικές γραµµές, κάθε απεικόνιση µιας µη τετραµελούς οικογένειας ήταν 

αποδεκτή και αρκούσε για τη µεταφορά του επιθυµητού συµβολικού µηνύµατος χωρίς να είναι 

ανάγκη να καταφεύγει κανείς στην υπερβολή του Linde-Walther, η οποία δηµιουργούσε 

αναπόφευκτα προβλήµατα οργάνωσης της σύνθεσης. Το συµβολικό περιεχόµενο µπορούσε να 

                                                 
144 Αναλυτικότερα για τη σύνδεση µητέρας-Θεοτόκου στη ναζιστική ζωγραφική, βλ. Poley, 103-129. 
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αποδοθεί µε µεγαλύτερη επιτυχία µε πιο λιτά εκφραστικά µέσα. Έτσι, δεν πρέπει να εκπλήσσει 

το γεγονός ότι η γλυπτική σύνθεση «Οικογένεια» του Josef Thorak, η οποία διακοσµούσε την 

αριστερή πλευρά της εισόδου του γερµανικού περιπτέρου στην Παγκόσµια Έκθεση του 1937 

στο Παρίσι, αποτελούνταν από τρεις µόνο µορφές, ένα ζευγάρι άνδρα-γυναίκας και µια 

αλληγορική γυναικεία µορφή και δεν περιλάµβανε κανένα παιδί (εικ.50)145. 

  Χρειάζεται να τονιστεί, ωστόσο, ότι οι γονείς στην αγροτική οικογένεια δεν επιτελούν 

το ρόλο του παιδαγωγού. Ο ρόλος τους –κυρίως της µητέρας- είναι η φροντίδα των παιδιών, η 

διαπαιδαγώγηση τόσο των παιδιών όσο και των υπόλοιπων µελών της οικογένειας ήταν υπόθεση 

του Κόµµατος. Όπως φάνηκε στις εικόνες 45 και 46, βασική αποστολή της οικογένειας ήταν η 

αναπαραγωγή φυλετικά καθαρών µελλοντικών πολιτών και για το λόγο αυτό η γυναίκα κατείχε 

κεντρική θέση σε αυτήν. Τόσο το έργο του Wissel όσο κι εκείνο του Willrich (µε πιο άµεσο 

τρόπο) µαρτυρούν την απόσπαση των νεαρών αγοριών από την οικογένεια και την ένταξή τους 

σε µια νέα πολιτική κοινότητα. Η πατρική εξουσία δεν εξαφανίζεται, αλλά εµφανίζεται σαφώς 

υποδεέστερη µπροστά στην κοµµατική εξουσία. Η ιεραρχία αυτή εκφράζεται µε πιο ευθύ τρόπο 

στο έργο «Ο Φύρερ µιλά» του Paul Mathias Padua (εικ.51). Εδώ, η αγροτική οικογένεια 

παρουσιάζεται καθώς ακούει καθηλωµένη τη ραδιοφωνική αναµετάδοση κάποιας οµιλίας του 

Χίτλερ. Πρωταγωνιστής της σκηνής δεν είναι καµία από τις ανθρώπινες µορφές, αλλά το 

ραδιόφωνο, το οποίο είναι συµβολικά τοποθετηµένο πάνω από την συγκεντρωµένη οικογένεια, 

σε µια θέση του σπιτιού, η οποία φυλασσόταν συνήθως για την τοποθέτηση κάποιας 

θρησκευτικής εικόνας. Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται η ιεροποίηση της ναζιστικής εξουσίας, η 

κορυφή της οποίας είναι φυσικά ο Χίτλερ. Κάθε σχέση ανάµεσα στα µέλη της οικογένειας 

υποβαθµίζεται και κυριαρχεί η υπαγωγή της οικογενειακής µονάδας στην κρατική εξουσία. Σε 

ένα δεύτερο επίπεδο, από τη στιγµή που η οικογένεια και το σπίτι αποτελούσαν σύµφωνα µε την 

επίσηµη ναζιστική αντίληψη το κύριο (αν όχι το µοναδικό) πεδίο δράσης της γυναίκας και η 

εξουσία θεωρούνταν αποκλειστικά ανδρική υπόθεση, η υποταγή της οικογένειας στην κρατική 

εξουσία υποδηλώνει ταυτόχρονα την υποταγή της γυναίκας στην ανδρική εξουσία.  

Σε γενικές γραµµές η γερµανίδα αγρότισσα εξυψώνεται στη ναζιστική τέχνη σε σύµβολο 

της ιδανικής άριας γυναίκας. Αντιπροσωπευτικό αυτής της τάσης είναι το έργο του Sepp Hilz 

«Αγροτική Αφροδίτη» (εικ.52). Σε αυτό, το γυµνό γυναικείο σώµα της «αγρότισσας» συνδέεται 

µε την αρχαία θεά για να προβληθεί ως πρότυπο του ναζιστικού ιδεώδους περί οµορφιάς. Ο 

αγροτικός χαρακτήρας της σύνθεσης υποβάλλεται µε την απόδοση της τυπικής χωριάτικης 

                                                 
145 Το σχόλιο αυτό για το έργο του Thorak ανήκει στην Stephanie Poley, 153.   
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ενδυµασίας και των επίπλων του δωµατίου. Σε µια φωτογραφική µαρτυρία της εποχής 

καταγράφεται ο ζωγράφος και το µοντέλο του στο στούντιο, στο τελευταίο στάδιο ή αµέσως 

µετά από την ολοκλήρωση του έργου (εικ.53). Η φωτογραφία δείχνει ότι ο ζωγράφος έστησε ένα 

χωριάτικο σκηνικό στο οποίο τοποθέτησε το µοντέλο του. Η προσοχή του ζωγράφου στην 

ανασύσταση µιας χωριάτικης οικιακής ατµόσφαιρας δεν είναι τυχαία. Εφόσον, σύµφωνα µε την 

εθνικοσοσιαλιστική προπαγάνδα, ο πληθυσµός της υπαίθρου συνιστούσε το ηθικά και φυλετικά 

αγνότερο στοιχείο του γερµανικού λαού, είναι επόµενο ότι η ιδανική οµορφιά δε θα µπορούσε να 

αναζητηθεί παρά µόνο στην ύπαιθρο. Εποµένως, τοποθετώντας ο Hilz τη γυµνή γυναίκα σε ένα 

προσεχτικά κατασκευασµένο «αγροτικό» σκηνικό εξιδανίκευε τη γερµανίδα αγρότισσα και 

επιχειρούσε να προβάλλει την εξωτερική εµφάνισή της ως µέτρο του ιδανικού κάλλους. Σε αυτό 

το πλαίσιο είναι δυνατή η κατανόηση του τίτλου του έργου. Έτσι, οι θεότητες και οι ήρωες της 

ναζιστικής ζωγραφικής εκτελούν συγκεκριµένους έµφυλους ρόλους: ο άνδρας αντιπροσωπεύει 

τη δύναµη, την ετοιµότητα για δράση και την αποφασιστικότητα και η γυναίκα προσωποποιεί 

την ιδανική οµορφιά, το έπαθλο των αγώνων του άνδρα. Μαζί συνιστούν το ιδανικό Άριο 

ζευγάρι, βασική αποστολή του οποίου είναι η προστασία και η διαιώνιση της φυλής. Ο άνδρας, 

σύµφωνα µε τη ναζιστική ιδεολογία, πρέπει να είναι δυνατός για να πολεµήσει για τη φυλή και 

για να κατακτήσει τη γυναίκα, ενώ η γυναίκα πρέπει να είναι όµορφη για να είναι επιθυµητή 

στον άνδρα. Όπως είναι εµφανές, στη σχέση του «ιδανικού ζευγαριού» κυριαρχεί η ανδρική 

βούληση. 

 Στο πλαίσιο αυτό µπορούν να ενταχθούν γενικά οι απεικονίσεις των γυναικείων γυµνών 

στη ναζιστική τέχνη. Τα έργα αυτά επιτελούν µια λειτουργία, η οποία έχει περιγραφεί γλαφυρά 

από τον Boris Groys. Πρόκειται για έργα τέχνης απέναντι στα οποία «ο θεατής χάνει την 

ανεξάρτητη, ασφαλή, αισθητική θέση του, από την οποία στο παρελθόν παρατηρούσε και έκρινε 

(το έργο). Τώρα κρινόταν πλέον ο ίδιος από τις εικόνες που παρατηρούσε, και πιθανώς 

καταδικαζόταν. Αντί να απολαµβάνει ήρεµα την κλασική ελληνική γλυπτική ή τους πίνακες του 

Raffaello και του Rubens, ο θεατής, έχοντας διαβάσει βιβλία, όπως εκείνο του Paul Schultze-

Naumburg, έπρεπε να συγκρίνει τα δικά του πόδια και τους ώµους του µε τα αντίστοιχα που 

έβλεπε µπροστά του…»146. Σύµφωνα µε τον Schultze-Naumburg, τα βασικά βιολογικά 

χαρακτηριστικά της γερµανικής φυλής, τα οποία εξέφραζαν την ιδανική «βόρεια» οµορφιά και 

αποτελούσαν τεκµήρια φυλετικής ανωτερότητας ήταν: το µακρύ κρανίο, το ψηλό κούτελο, οι 

στενοί κρόταφοι, η προτεταµένη µύτη, τα στενά χείλη, το γωνιώδες σαγόνι, τα οριζόντια φρύδια, 

                                                 
146 Groys, The Art of Totality,105-106. Ο Groys αναφέρεται στο βιβλίο Nordische Schӧnheit: Ihr Wunschbild im Leben und 
in der Kunst (Βόρεια Οµορφιά: Η επιθυµητή εικόνα της στη ζωή και στην τέχνη, 1937). 
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τα ανοιχτόχρωµα γαλάζια ή γκρίζα µάτια, η ανοιχτόχρωµη και λεπτή επιδερµίδα και κώµη, οι 

φαρδιοί ώµοι, τα στρογγυλά στήθη, η στενή λεκάνη, τα µακριά πόδια και οι λιγνοί µηροί147.  

Η ναζιστική αντίληψη περί οµορφιάς έχει τις ρίζες της στο νεοκλασικισµό του 18ου 

αιώνα, ο οποίος καθόρισε σε µεγάλο βαθµό το µέτρο του ωραίου και του άσχηµου. Η όµορφη 

εµφάνιση και η κλασική µορφή εκτόπισαν προηγούµενα κριτήρια που βασίζονταν περισσότερο 

στον χαρακτήρα και τον καθαρό λόγο και όχι τόσο σε εξωτερικά, σωµατικά γνωρίσµατα 148. Στα 

τέλη του 19ου αιώνα, ο συνδυασµός του κλασικού µέτρου οµορφιάς µε την εθνικιστική πολιτική 

του γερµανικού κράτους είχε ως αποτέλεσµα τον καθορισµό της εθνικής ταυτότητας του ατόµου 

µε βάση την εξωτερική του εµφάνιση. Με αυτόν τον τρόπο η κρατική εξουσία διεκδικούσε όχι 

µόνο τον πνευµατικό, αλλά και τον σωµατικό έλεγχο των πολιτών149. Η ιδέα της σύνδεσης των 

βιολογικών γνωρισµάτων µε την εθνική ταυτότητα υιοθετήθηκε από τη ναζιστική ιδεολογία και 

προωθήθηκε µε ιδιαίτερο φανατισµό µε αποτέλεσµα η µορφή του γυµνού σώµατος να αναδειχθεί 

σε ζήτηµα ύψιστης πολιτικής σηµασίας. Στην εθνικοσοσιαλιστική τέχνη, η απεικόνιση του 

γυµνού στόχευε αφενός στην προβολή των βιολογικών κριτηρίων φυλετικής καθαρότητας και 

αφετέρου στη σεξουαλική διέγερση του θεατή. Η σεξουαλική διέγερση συνδέεται βέβαια ξανά 

µε τη ρατσιστική ιδεολογία καθώς η σεξουαλικότητα αντιµετωπιζόταν από τους ναζί ως ένα 

όπλο στη µάχη της αναπαραγωγής της φυλής.  

Όµως ενώ σε επίπεδο πολιτικής δράσης το καθεστώς βασιζόταν στον αποκλεισµό 

κοινωνικών οµάδων, την καταστολή ή την εξόντωσή τους, σε επίπεδο ιδεολογικής προπαγάνδας 

ενδιαφερόταν για κάτι διαφορετικό, την πειθώ. Εφόσον τα εγκεκριµένα από το καθεστώς έργα 

τέχνης αποτελούσαν σηµαντικά µέσα προπαγάνδας, το περιεχόµενό τους απευθυνόταν 

κατεξοχήν στο κοµµάτι εκείνο του γερµανικού λαού, το οποίο οι ναζί ενδιαφέρονταν να πείσουν. 

Αν λοιπόν µέσω της ναζιστικής τέχνης επιχειρείται η προβολή αποδεκτών οικογενειακών 

προτύπων ή η διανοµή ρόλων στους άνδρες και τις γυναίκες, η τέχνη αυτή δεν απευθύνεται σε 

όλους τους γερµανούς, αλλά µόνο σε όσους θεωρούνται κατάλληλοι ή ικανοί να ενσαρκώσουν 

τους αντίστοιχους ρόλους. Υπό αυτό το πρίσµα το γυµνό σώµα µετατρέπεται στη ναζιστική 

τέχνη ως το κατεξοχήν κριτήριο της συµµετοχής του ατόµου στην «φυλετική κοινότητα» ή του 

αποκλεισµού του από αυτήν. 

 

                                                 
147 Andrea Theresia Schwaiger, «Weibliche Bestformen: Das Bild der Frau in der NS-Malerei», στο Kunst und Diktatur: 
Architektur, Bildhauerei und Malerei in Österreich, Deutschland, Italien und der Sowjetunion 1922-1956, τ. 2,  επιµ. Jan 
Tabor, Verlag Grasl, Μπάντεν 1994, 551. 
148 George L. Mosse, Nationalism and Sexuality: Respectability and Abnormal Sexuality in Modern Europe, Howard Fertig, 
Νέα Υόρκη 1985, 77. 
149 Mosse, 77. 
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2.3 Το κοινωνικό φύλο στις απεικονίσεις της αµερικάνικης αγροτικής κοινότητας. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1934-1943 λειτούργησαν τέσσερα Οµοσπονδιακά 

Προγράµµατα Τέχνης: το Public Works of Art Project (PWAP, ∆εκέµβριος 1933-Ιούνιος 1934), 

το Section of Painting and Sculpture (1934-1943· στο εξής Section), το Treasury Relief Art 

Projects (TRAP, 1935-1939) και το Works Progress Administration/Federal Art Project 

(WPA/FAP, 1935-1943). Η ιδέα για τη δηµιουργία των προγραµµάτων απασχόλησης και 

οικονοµικής ενίσχυσης των άνεργων καλλιτεχνών αποδίδεται από πολλούς στον ζωγράφο και 

παλιό συµµαθητή του Ρούζβελτ, George Biddle. Ο Biddle, έστειλε τον Μάιο του 1933 ένα 

γράµµα στον νέο πρόεδρο, µε το οποίο του ζητούσε να ακολουθήσει το παράδειγµα του 

προέδρου του Μεξικού Alvaro Obregon  (1920-24), απασχολώντας τους καλλιτέχνες ως 

µισθωτούς εργάτες σε επιδοτούµενα από το κράτος προγράµµατα διακόσµησης δηµόσιων 

κτιρίων150. 

Οι περισσότεροι ιστορικοί τέχνης έχουν µελετήσει συστηµατικά τη λειτουργία και την 

καλλιτεχνική παραγωγή των δυο από τα τέσσερα προγράµµατα, του WPA/FAP και του Section 

(τα οποία ήταν και τα µακροβιότερα), δίνοντας έµφαση στον διαφορετικό χαρακτήρα τους. 

Υπεύθυνοι για τη διαχείριση του Section (όπως και του PWAP νωρίτερα) ήταν ο Edward Bruce 

(διευθυντής), ο Forbes Watson (τεχνικός διευθυντής) και ο Edward Rowan (βοηθός τεχνικού 

διευθυντή). Ο Bruce, πρώην επιχειρηµατίας, ο οποίος αποσύρθηκε για να ασχοληθεί µε τη 

ζωγραφική, έβλεπε το Section κυρίως ως ένα µέσο κρατικής επιχορήγησης σύγχρονων έργων 

τέχνης ποιότητας. Για το λόγο αυτό, το Section λειτουργούσε µε την ανάθεση παραγγελιών µέσω 

της προκήρυξης διαγωνισµών για τη διακόσµηση δηµόσιων κτιρίων. Οι ανώνυµες υποβολές των 

έργων των καλλιτεχνών αξιολογούνταν αισθητικά από επιτροπές στις οποίες συµµετείχαν 

ιστορικοί τέχνης, τεχνοκριτικοί, διευθυντές µουσείων, αλλά και προσωπικότητες της τοπικής 

κοινότητας για την οποία προοριζόταν το έργο τέχνης. Το κυριότερο κριτήριο για την επιλογή 

ενός έργου ήταν η ικανότητα του δηµιουργού του να συνθέσει ένα αισθητικά άρτιο έργο τέχνης, 

µε βάση κριτήρια καθορισµένα κατά κανόνα από το κλασικό αισθητικό µέτρο.  

Από την άλλη, η φιλοσοφία του FAP ήταν πολύ διαφορετική. Σε αντίθεση µε το Section, 

το οποίο υπαγόταν απευθείας στο Υπουργείο Οικονοµικών, το FAP αποτελούσε παράρτηµα του 

Works Progress Administration, δηλαδή της βασικής υπηρεσίας απασχόλησης και οικονοµικής 

ενίσχυσης των ανέργων. Το WPA συντόνιζε το σχεδιασµό δηµόσιων έργων (ανέγερση δηµόσιων 

                                                 
150 Στο γράµµα του ο Biddle σηµείωνε ότι «οι νεότεροι καλλιτέχνες της Αµερικής έχουν συνειδητοποιήσει 
περισσότερο από ποτέ την κοινωνική επανάσταση που σηµειώνεται στη χώρα και τον πολιτισµό µας και θα ήταν 
πρόθυµοι να εκφράσουν τα ιδανικά της σε µια µόνιµη καλλιτεχνική µορφή, αν τους προσφερόταν η συνεργασία της 
κυβέρνησης»· Baigell, 47.   
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κτιρίων, διάνοιξη δρόµων, κατασκευή γεφυρών, φραγµάτων κλπ.) και την πρόσληψη άνεργων 

για την εκτέλεσή τους151. Εποµένως, βασικό κριτήριο του FAP για την επιλογή ενός καλλιτέχνη 

ήταν η οικονοµική ανάγκη του και όχι οι δεξιότητές του. Την προσέγγιση αυτή υποστήριζε 

σθεναρά ο διευθυντής του τµήµατος καλών τεχνών του FAP, Holger Cahill152. Ο Cahill, 

ιστορικός τέχνης ο ίδιος, είχε επηρεαστεί από τις φιλοσοφικές ιδέες του John Dewey, του οποίου 

υπήρξε µαθητής. Ο Cahill έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδικασία δηµιουργίας του έργου 

τέχνης και στην εµπειρία αυτής της δηµιουργίας και θεωρούσε απαραίτητη την κατάργηση της 

απόστασης ανάµεσα στον δηµιουργό και το κοινό. Για τον Cahill αυτό που καθιστούσε την 

τέχνη ένα ζωτικό, λειτουργικό κοµµάτι κάθε πολιτισµικού συστήµατος δεν ήταν η έµπνευση 

κάποιας µοναχικής καλλιτεχνικής ιδιοφυΐας και η παραγωγή σπάνιων αριστουργηµάτων, αλλά 

µια δυναµική καλλιτεχνική κίνηση, η οποία βρισκόταν σε άµεση συνάρτηση µε τη ζωή της 

κοινότητας153.  

Ήδη, πριν από την ανάληψη της διεύθυνσης του FAP, ο Cahill είχε προσπαθήσει να 

εφαρµόσει στην πράξη τις ιδέες του, συνεργαζόµενος µε τον John Cotton Dana στο Μουσείο του 

Newark στο New Jersey, το πρώτο αµερικάνικο µουσείο που επιχείρησε να κάνει προσιτή την 

τέχνη σε ευρύτερα λαϊκά στρώµατα προσφέροντας µαθήµατα σε µετανάστες και δανείζοντας 

εκθέµατα σε σχολεία και εκκλησίες. Παράλληλα το µουσείο στήριζε τη σύγχρονη και τη λαϊκή 

αµερικάνικη τέχνη σε µια εποχή που το ενδιαφέρον των πολιτιστικών ιδρυµάτων και των 

συλλεκτών ήταν στραµµένο κυρίως στην ευρωπαϊκή καλλιτεχνική δηµιουργία154. Στο 

εισαγωγικό του σηµείωµα για τον κατάλογο της πρώτης µεγάλης έκθεσης του FAP New 

Horizons in American Art, η οποία διοργανώθηκε το 1936 στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της 

Νέας Υόρκης, ο Cahill προσδιόριζε ως βασική επιδίωξη του FAP «την ενοποίηση των καλών και 

των πρακτικών τεχνών» και έκανε λόγο για την απόπειρα του προγράµµατος «να σπάσει το 

τεχνητό φράγµα ανάµεσα σε αυτές τις δυο µορφές καλλιτεχνικής έκφρασης», µε την ίδρυση 

εργαστηρίων στα οποία θα συνεργάζονταν «νεαροί εργάτες των καλών και των πρακτικών 

τεχνών»155. 

Σύµφωνα µε την Jane De Hart Mathews ο «πολιτιστικός εκδηµοκρατισµός» τον οποίο 

διακήρυτταν τα Οµοσπονδιακά Προγράµµατα Τέχνης και κυρίως το WPA/FAP, βασιζόταν στην 

                                                 
151 Στο σηµείο αυτό χρειάζεται να υπογραµµιστεί ότι το ποσό που διέθετε η Public Buildings Administration για τη 
διακόσµηση του κάθε κτιρίου ανερχόταν µόνο στο 1% του συνολικού προϋπολογισµού. 
152 Τα κύρια παραρτήµατα του FAP ήταν τα εξής: Καλών Τεχνών, Συγγραφέων, Θεάτρου και Μουσικής.  
153 Baigell, 54.  
154 Jane De Hart Mathews, «Arts and the People: The New Deal Quest for a Cultural Democracy», The Journal of 
American History, 62/2, 1975, 318.  
155 Holger Cahill, «Introduction», στο New Horizons in American Art, κατ. εκθ., The Museum of Modern Art, Νέα 
Υόρκη 1936, 18-19.   
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εκπλήρωση τριών βασικών στόχων: την προσβασιµότητα των πολιτιστικών προϊόντων στο ευρύ 

κοινό, την οικονοµική στήριξη και την κοινωνική ενσωµάτωση των καλλιτεχνών και την 

υπόσχεση για µια νέα εθνική τέχνη156. Η επίτευξη του πρώτου και πιο φιλόδοξου στόχου 

εξαρτιόταν σε µεγάλο βαθµό από την πολιτιστική αποκέντρωση, δηλαδή την διασπορά 

πολιτιστικών ιδρυµάτων και την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε κάθε πολιτεία των 

ΗΠΑ. Η επιδίωξη αυτή προσέκρουε σε οικονοµικά και πολιτικά συµφέροντα, αλλά και στην 

οικονοµική ύφεση της δεκαετίας του ’30. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 75% του προσωπικού των 

οµοσπονδιακών προγραµµάτων τέχνης απασχολούνταν σε µόλις οχτώ µητροπολιτικές 

περιοχές157. 

Παρά την αποτυχία της πολιτιστικής αποκέντρωσης οι αναπαραστάσεις της αγροτικής 

ζωής κυριαρχούν στη δηµόσια τέχνη της περιόδου του New Deal. Η καλλιέργεια της γης και η 

ζωή στο αγρόκτηµα αποτελούσαν θέµατα που προσφέρονταν για τη σύνδεση του ιστορικού 

παρελθόντος µε το παρόν. Η εστίαση των έργων αυτών στην ήρεµη οικογενειακή ζωή και σε µια 

εξιδανικευµένη αρµονική εικόνα της αγροτικής κοινότητας µπορούσε να προσελκύσει εύκολα το 

ενδιαφέρον του αµερικάνικου κοινού158. Όπως επισηµαίνουν οι Marlene Park και Gerald 

Markowitz: «διαφορετικοί άνθρωποι κοιτάζοντας τις τοιχογραφίες ή τα γλυπτά των 

ταχυδροµείων θα µπορούσαν να αντιληφθούν µια αγροτική σκηνή µε διάφορους τρόπους: 

βλέποντας σε αυτήν την ανάγκη της επιστροφής στο κυβερνητικό µοντέλο του Τζέφερσον, ώστε 

να διασφαλιστεί η δηµοκρατία ή την ανάγκη του εκσυγχρονισµού της υπαίθρου υπό την αιγίδα 

µιας πιο διευρυµένης κυβερνητικής εξουσίας ή ακόµη την επιθυµία των αγροτών να εξισωθούν 

µε το προλεταριάτο…»159. Η απεικόνιση σκηνών από τη ζωή των µικρών κοινοτήτων του 19ου 

αιώνα αποτελούσε το κυρίαρχο εικονογραφικό µοτίβο των τοιχογραφιών της περιόδου. Σε αυτές 

εικονίζονταν κατά κανόνα άνδρες αγρότες και εργάτες την εποχή της εγκατάστασής τους στην 

άγνωστη αµερικάνικη ύπαιθρο και δινόταν έµφαση στον τρόπο µε τον οποίο οι πρόγονοι του 

σύγχρονου αµερικάνου εξασφάλισαν την ευηµερία των οικογενειών τους και των κοινοτήτων 

τους160. Επιπλέον, οι παραστάσεις αυτές υπενθύµιζαν στο κοινό της περιόδου της Μεγάλης 

Ύφεσης, ότι, τόσο κατά το παρελθόν όσο και στο παρόν, οι δυσκολίες της καθηµερινότητας 

µπορούσαν να ξεπεραστούν µε έναν µόνο τρόπο: µε την σκληρή εργασία. Τα έργα αυτά 

                                                 
156 Mathews, 325. 
157 Mathews, 327. 
158 Παρά το γεγονός ότι ο αριθµός των παραδοσιακών οικογενειακών αγροκτηµάτων, συχνότατου θέµατος της τέχνης της 
περιόδου, µειωνόταν σταθερά ιδιαίτερα από το 1935 και µετά· Marlene Park και Gerald E. Markowitz, Democratic Vistas: 
Post Offices and Public Art in the New Deal, Temple University Press, Φιλαδέλφεια 1984, 48. 
159 Park και Markowitz, 29. 
160 Park και Markowitz, 30. 
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καθησύχαζαν το κοινό, υπενθυµίζοντάς του ότι κανένα εµπόδιο δεν ήταν ανυπέρβλητο, αλλά και 

ότι απαιτούνταν προσωπικός µόχθος, ακόµη και θυσίες, για την εξασφάλιση ενός καλύτερου 

µέλλοντος.    

Ο µεγάλος αριθµός των τοιχογραφιών µε θέµα τους τη ζωή στην αµερικάνικη ύπαιθρο –

του παρελθόντος και του παρόντος- εξηγείται και από το γεγονός ότι η ύπαιθρος συγκέντρωνε τα 

περισσότερα ταχυδροµεία ή δηµόσια κτίρια, για τη διακόσµηση των οποίων είχαν επιστρατευτεί 

οι καλλιτέχνες των οµοσπονδιακών προγραµµάτων τέχνης. Για τη διακόσµηση των δηµόσιων 

κτιρίων των µικρών κοινοτήτων της υπαίθρου, οι υπεύθυνοι των οµοσπονδιακών προγραµµάτων 

προτιµούσαν καλλιτέχνες που ή κατάγονταν από αυτές ή διέµεναν εκεί. Ωστόσο, στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι µικρές κοινότητες δεν διέθεταν κάποιον καλλιτέχνη, όποτε η 

παραγγελία εκτελούνταν συνήθως από καλλιτέχνες που διέµεναν σε αστικά κέντρα της ίδιας ή 

κάποιας άλλης πολιτείας. Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι ζητούσαν από τον καλλιτέχνη να 

επισκεφτεί την τοπική κοινότητα για την οποία προοριζόταν το έργο του ή τουλάχιστον να 

επικοινωνήσει µε κάποιον εκπρόσωπό της (συνήθως τον διευθυντή του ταχυδροµείου ή κάποιον 

«επιφανή» πολίτη) και να λάβει υπόψη του τυχόν υποδείξεις σχετικές τόσο µε την επιλογή του 

θέµατος όσο και µε την επεξεργασία της σύνθεσης. Κατά κανόνα τα θέµατα που επιλέγονταν 

αναφέρονταν σε κάποια πτυχή της τοπικής ιστορίας ή αναδείκνυαν τον φυσικό πλούτο της 

περιοχής, υπογραµµίζοντας τη συνεισφορά της περιοχής στην εθνική ανάπτυξη. Στις 

απεικονίσεις της δεύτερης κατηγορίας προβαλλόταν το βασικό προϊόν στο οποίο στηριζόταν η 

τοπική οικονοµία, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονταν οι µορφές εργασίας που σχετίζονταν µε την 

παραγωγή του. Κεντρικό ρόλο και στις δυο θεµατικές κατηγορίες καταλάµβανε η οικογένεια, η 

οποία εµφανιζόταν ως συνεκτικός κρίκος της αγροτικής κοινότητας.  

Εποµένως, οι αγροτικές παραστάσεις προσαρµόζονταν στην τοπική ιδιαιτερότητα της 

περιοχής για την οποία προοριζόταν το έργο τέχνης. Οι αγροτικές Μεσοδυτικές πολιτείες των 

ΗΠΑ, που αποτελούσαν σύµφωνα µε την καθιερωµένη αντίληψη το λίκνο της αµερικάνικης 

δηµοκρατίας, προσφέρονταν ιδιαίτερα ως σκηνικό για τις παραστάσεις αυτές. Τα έργα που 

προορίζονταν για τα δηµόσια κτίρια της περιοχής εικονίζουν είτε την εγκατάσταση των πρώτων 

αποίκων στην περιοχή είτε τη ζωή στα χαρακτηριστικά οικογενειακά αγροκτήµατα τα οποία 

είχαν αναπτυχθεί κυρίως εκεί. Αντίθετα, η εικόνα της υπαίθρου του αµερικάνικου Νότου ήταν 

διαφορετική, αφού εκεί η αγροτική παραγωγή δε στηριζόταν στην εργασία του ανεξάρτητου 

αγρότη, αλλά στην εκµετάλλευση µεγαλύτερων εκτάσεων γης, την οποία καλλιεργούσαν 

αφροαµερικανοί σκλάβοι. Κατά συνέπεια, οι αναπαραστάσεις της οικογενειακής ζωής και των 

σχέσεων των δυο φύλων διαφοροποιούνται αναλόγως. Θα περιοριστούµε στην εξέταση έργων 
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µνηµειακής ζωγραφικής που προορίζονταν µόνο για τις δυο περιοχές, επειδή η πρώτη προσφέρει 

τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα απεικονίσεων αγροτικών σκηνών και η δεύτερη έργα 

τέχνης, τα οποία φωτίζουν από µια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πτυχή τον τρόπο αναπαράστασης του 

κοινωνικού φύλου. 

Α) Μεσοδυτικές Πολιτείες. 

Οι αναπαραστάσεις σκηνών του αγροτικού βίου στις Μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ 

επηρεάστηκαν σε σηµαντικό βαθµό από την καλλιτεχνική κίνηση του ρεζιοναλισµού. Οι τρεις 

γνωστότεροι εκπρόσωποι της κίνησης, ο Grant Wood, ο Thomas Hart Benton και ο John Steuart 

Curry κατάγονταν από την περιοχή αυτή των ΗΠΑ (από την Αιόβα, το Μισούρι και το Κάνσας 

αντίστοιχα). Ο ρεζιοναλισµός υπήρξε µια κοινωνική και πολιτισµική θεωρία ιδιαίτερα 

διαδεδοµένη στις ΗΠΑ των αρχών του 20ου αιώνα, η οποία αντιπροσώπευε την αντίδραση 

απέναντι στη βιοµηχανική κουλτούρα. Σε πολιτισµικό επίπεδο, η αντίδραση αυτή στρεφόταν 

ενάντια στον κοσµοπολιτισµό των µεγάλων αστικών κέντρων. Το κραχ του 1929 είχε προσδώσει 

ιδιαίτερη επικαιρότητα στην κριτική του ρεζιοναλισµού, καθώς η δυσφορία και η οργή ευρέων 

λαϊκών στρωµάτων κατευθυνόταν πρωταρχικά ενάντια στους καπιταλιστές των µεγάλων 

βιοµηχανικών κέντρων, οι οποίοι καταδεικνύονταν ως οι υπαίτιοι της κρίσης. Σε γενικές 

γραµµές, οι θιασώτες του ρεζιοναλισµού αντιλαµβάνονταν τα αισθητικά ζητήµατα ως φαινόµενα 

αδιαχώριστα από το φυσικό περιβάλλον, την οικονοµία, την πολιτική και τις λαϊκές παραδόσεις 

διαφορετικών γεωγραφικά κοινοτήτων161.  

Χρειάζεται να διευκρινιστεί όµως ότι υπήρχαν δυο διαφορετικές ρεζιοναλιστικές τάσεις: 

µια συντηρητική και µια προοδευτική. Η συντηρητική εκδοχή του ρεζιοναλισµού παρουσίαζε 

την γεωγραφία ως τον πρωταρχικό καθοριστικό παράγοντα της κοινωνικής τάξης. Με αυτόν τον 

τρόπο, η κοινωνική οργάνωση προβαλλόταν έµµεσα ως αποτέλεσµα µιας φυσικής πορείας, µιας 

εξέλιξης νοµοτελειακά καθορισµένης. Παράλληλα, ο συντηρητικός ρεζιοναλισµός προωθούσε 

την ιδέα ότι η τοπική διαφορετικότητα αποτελούσε την ουσία της εθνικής ταυτότητας. Αντίθετα, 

ο ριζοσπαστικός ρεζιοναλισµός εστίαζε στη δηµοκρατική δυναµική των µικρών αγροτικών 

κοινοτήτων και επιχειρούσε να αναδείξει την περιθωριοποιηµένη κουλτούρα της εργατικής 

τάξης διαφορετικών περιοχών των ΗΠΑ προβάλλοντας τόσο την εκµετάλλευση των 

χαµηλότερων κοινωνικών στρωµάτων, όσο και την αντίδρασή τους στην κοινωνική αδικία. Οι 

υποστηρικτές αυτής της τάσης χωρίς να αντιλαµβάνονται την κοινωνική οργάνωση των µικρών 

κοινοτήτων ως εκ φύσεως δίκαιη, έβλεπαν σε αυτές τη δυνατότητα λειτουργίας ενός αυθεντικού, 

                                                 
161 Paul Sporn, Against Itself: The Federal Theater and Writers’ Projects in the Midwest, Wayne State University Press, 
Ντιτρόιτ 1995, 50. 
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άµεσα δηµοκρατικού µοντέλου διαχείρισης. Γι’ αυτούς η κρίση της σύγχρονης κοινωνίας δεν 

αναγόταν απλά στις αλλαγές που είχε επιφέρει η ραγδαία εκβιοµηχάνιση και η αλλοίωση της 

ιδιαιτερότητας των αγροτικών κοινοτήτων, αντίθετα εκλαµβανόταν ως συστηµική και ριζωµένη 

στην ταξική ανισότητα. Επιπλέον, ο ριζοσπαστικός ρεζιοναλισµός δεν απέρριπτε, όπως η 

συντηρητική πλευρά, την κουλτούρα των αµερικάνικων αστικών κέντρων, επειδή θεωρούσε την 

εθνική ιδιαιτερότητα της εργατικής τάξης των µητροπόλεων, αποφασιστική για τη συνοχή του 

αστικού πληθυσµού162. Η ασύµµετρη βιοµηχανική ανάπτυξη, µε τη συγκέντρωση µεγάλων 

κοµµατιών του πληθυσµού στα αστικά κέντρα και την ερήµωση της αµερικάνικης υπαίθρου 

µπορεί να δηµιουργούσε συνθήκες ακόµη πιο έντονης κοινωνικής ανισότητας, ωθούσε όµως την 

ίδια στιγµή την εργατική τάξη σε µαζικότερες και δυναµικότερες µορφές αντίδρασης.   

  Ο ρεζιοναλισµός και η καλλιτεχνική κίνηση American Scene εκπροσωπήθηκαν 

ιδιαίτερα στο πρώτο οµοσπονδιακό πρόγραµµα τέχνης, το PWAP. Σε αυτό συµµετείχε µάλιστα 

ενεργά ο Grant Wood, ο οποίος τον ∆εκέµβριο του 1933 ανέλαβε υπεύθυνος του PWAP για την 

πολιτεία της Iowa. Στο πλαίσιο του PWAP, ο Wood ανέλαβε τη διακόσµηση της βιβλιοθήκης 

του Iowa State College στην πόλη Ames163. Ο εικονογραφικός κύκλος του Wood για τη 

βιβλιοθήκη του ISC τιτλοφορήθηκε από τον ίδιο «Όταν αρχίζει το όργωµα, οι άλλες τέχνες 

ακολουθούν», φράση που ανήκει στον αµερικάνο πολιτικό του 19ου αιώνα Daniel Webster164. Ο 

κύκλος περιλαµβάνει τέσσερις παραστάσεις: «Οργώνοντας την επιφάνεια του λιβαδιού», 

«Γεωργία», «Μηχανική» και «Οικιακή Οικονοµία» 165. Ο Wood συνέλαβε πιθανότατα πρώτα το 

«Οργώνοντας την επιφάνεια του λιβαδιού», παρόλο που η τοιχογραφία αυτή εκτελέστηκε τελικά 

αφού είχε πια καταργηθεί το PWAP, ανάµεσα στο 1935 και το 1937166. Οι υπόλοιπες 

τοιχογραφίες τοποθετήθηκαν επίσηµα στους τοίχους του κεντρικού κλιµακοστασίου της 

                                                 
162 Για τις δυο τάσεις του ρεζιοναλισµού καθώς και για την ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, µέρος της 
οποίας χρησιµοποίησα, βλ. Sporn, 50-54.  
163 Πρόκειται για το σηµερινό State University of Iowa· στο εξής θα αναφέρεται µε τη συντόµευση της παλιάς ονοµασίας 
του (ISC) ή απλά ως Κολλέγιο. 
164 «Ακόµη κι αν όλα τα υπόλοιπα υποτιµηθούν ή παραβλεφθούν, ας µην ξεχνάµε ποτέ ότι η καλλιέργεια της γης αποτελεί 
την πιο σηµαντική εργασία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος µπορεί να ζει πολιτισµένα, σε κάποιο βαθµό, χωρίς πολύ 
εξελιγµένη βιοµηχανία και διατηρώντας περιορισµένες εµπορικές σχέσεις µε τους µακρινούς του γείτονες. Όµως, χωρίς την 
καλλιέργεια της γης παραµένει, σε όλες τις χώρες, ένας άγριος. Μέχρι να παρατήσει το κυνήγι, να εγκατασταθεί σε κάποιον 
τόπο και να αναζητήσει την επιβίωσή του στην εκµετάλλευση της γης δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας περιπλανώµενος 
βάρβαρος. Όταν αρχίζει το όργωµα, ακολουθούν οι άλλες τέχνες. Οι αγρότες, εποµένως, είναι οι θεµελιωτές του 
ανθρώπινου πολιτισµού». Μέρος του λόγου που εκφώνησε ο Daniel Webster το 1840 µε τίτλο Η γεωργία στην Αγγλία, βλ. 
Lea Rosson DeLong, ‘When Tillage Begins, Other Arts Follow’: Grant Wood and Christian Petersen Murals, Brunnier Art 
Museum/University Museums/Iowa State University, Έιµς 2006, 85-86. 
165 Ο αγγλικός τίτλος του «Οργώνοντας την επιφάνεια του λιβαδιού» είναι Breaking the Prairie, ωστόσο, αναφέρεται ενίοτε 
και ως Breaking the Prairie Sod. Για λόγους καλύτερης απόδοσης, αντί του σπάζοντας χρησιµοποιώ το οργώνοντας ως πιο 
δόκιµο στην ελληνική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση, ο τίτλος Breaking the Prairie (Sod) δεν αποδόθηκε στο έργο από τον 
ίδιο τον Wood, ο οποίος όµως δεν αντέδρασε ποτέ στην ονοµασία αυτή·  DeLong, 232-233. 
166 Το έργο συνεχίστηκε µέσω του WPA σε συνεργασία µε την National Youth Administration και η επίσηµη παρουσίασή 
του έγινε στις 17 Ιουνίου του 1937. 
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βιβλιοθήκης στις 22 Οκτωβρίου του 1934. Ο επιλεγµένος εικονογραφικός κύκλος σχετίζεται µε 

το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ιδρύµατος, το οποίο εξειδικευόταν στις γεωργικές σπουδές και 

στη µηχανική. Ο Wood οργάνωσε µια οµάδα δεκατεσσάρων άνεργων καλλιτεχνών167για τη 

δηµιουργία των τοιχογραφιών των πρακτικών τεχνών («Γεωργία», «Μηχανική», «Οικιακή 

Οικονοµία»)  και µια οµάδα εφτά καλλιτεχνών για το «Οργώνοντας την επιφάνεια του λιβαδιού» 

168.   

Στο «Οργώνοντας την επιφάνεια του λιβαδιού» απεικονίζονται οι πρώτοι άποικοι της 

Iowa (µεταφερόµαστε δηλαδή πίσω στη δεκαετία του 1840, αφού η Iowa ενώθηκε επίσηµα µε 

τις υπόλοιπες πολιτείες το 1846), καθώς µεταµορφώνουν την άγρια και αφιλόξενη γη µε την 

εργασία τους (εικ.54). Πρόκειται για ένα συµβολικό θέµα, στο οποίο ο µόχθος του αµερικάνου 

αγρότη προβάλλεται ως η βάση του αµερικάνικου πολιτισµού. Πέρα από την πολιτική 

σκοπιµότητα του έργου, δηλαδή την υπογράµµιση –στην περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης- της 

ικανότητας του αµερικάνου πολίτη να ξεπερνάει κάθε αντιξοότητα, το έργο αντανακλά τo 

ενδιαφέρον του Grant Wood, αλλά και των διαχειριστών των οµοσπονδιακών προγραµµάτων 

τέχνης, για τη δηµιουργία µιας αµιγώς αµερικάνικης τέχνης, από πλευράς περιεχοµένου 

τουλάχιστον, µιας αµερικάνικης «Αναγέννησης» η οποία θα ήταν ανάλογης σηµασίας µε την 

ευρωπαϊκή. Η εκτέλεση του έργου από τον Wood σε ρόλο «∆ασκάλου» µε το εργαστήριό του, η 

τρίπτυχη µορφή του, το πλάσιµο των µορφών της σύνθεσης και η χρωµατική επεξεργασία των 

επιφανειών (που θυµίζει τοιχογραφίες του Giotto και του Fra Angelico169) καθώς και η προσοχή 

σε κάθε λεπτοµέρεια (που ανακαλεί την τεχνοτροπία των Φλαµανδών ζωγράφων), είναι όλα 

στοιχεία που συνδέουν το έργο µε την ευρωπαϊκή Αναγέννηση170.  

                                                 
167 Αυτοί ήταν οι: Bertrand Adams, Lee Allen, John Bloom, Dan Finch, Elwyn Giles, Gregory Hull, Harry Jones, Lowell 
Houser, Howard Johnson, Arthur Munch, Francis McCray, Arnold Pyle, Thomas Savage και Jack Van Dyck. 
168 Lee Allen, Richard Gates, John Hoagland, Thealtus Alberts, Joseph Swan, Holland Foster και Aurin Lee Hunt. Μόνο ο 
Allen ανήκε και στην πρώτη οµάδα, καθώς οι υπόλοιποι είχαν συγκρουστεί µε τον Wood σχετικά µε τον τρόπο που 
διεύθυνε το πρόγραµµα. 
169 Η Lea Rosson DeLong υπογραµµίζει τον θαυµασµό του Grant Wood για τον Giotto, έργα του οποίου είδε πιθανότατα ο 
αµερικάνος ζωγράφος όταν επισκέφτηκε την Ιταλία το 1924. Επιπλέον, ο Wood δίδασκε Giotto στα µαθήµατά του περί 
τοιχογραφίας στο Πανεπιστήµιο της Iowa· DeLong, 90, 233 και 267 (υποσηµείωση 9). Ο Edward Rowan γράφοντας για το 
ενηµερωτικό φυλλάδιο του PWAP (PWAP Bulletin), σχολίασε ενθουσιασµένος ότι όταν επισκέφτηκε το εργαστήριο του 
Wood, η εικόνα που αντίκρισε του θύµισε τις περιγραφές εργαστηρίων του 15ου αιώνα από τον Vasari· DeLong , 22. Την 
αντίληψη για τη συνέχιση του πνεύµατος της ευρωπαϊκής Αναγέννησης συµµερίζονταν πολλοί αµερικάνοι τοιχογράφοι της 
εποχής. Ο Anton Refregier, µέλος της οµάδας τοιχογράφων που εργάστηκε για τη διακόσµηση του κτιρίου του WPA στη 
∆ιεθνή Έκθεση της Νέας Υόρκης το 1939, σηµείωνε στο ηµερολόγιό του: «είµαι βέβαιος ότι το εργαστήριο πλησιάζει την 
Αναγέννηση περισσότερο από οτιδήποτε άλλο έχει συµβεί ποτέ στις ΗΠΑ…Εδώ κάθε άτοµο είναι αφοσιωµένο στο έργο. Ο 
καθένας αισθάνεται και γνωρίζει ότι πρέπει να φτάσουµε στο έπακρο των δυνατοτήτων µας. Γνωρίζουµε ότι υπάρχει µια 
οµάδα εµπορικών τοιχογράφων, οι οποίοι προετοιµάζουν τοιχογραφίες για διαφορετικά κτίρια της Έκθεσης…Βγάζουν 
τουλάχιστον δέκα φορές παραπάνω χρήµατα απ’ ότι εµείς. Αλλά µπορούν να τα κρατήσουν…ΕΜΕΙΣ είµαστε οι 
τοιχογράφοι…»· Art for the Million, 22.  
170 Ενδεικτικό της εµµονής του Wood στη λεπτοµέρεια είναι το γεγονός ότι συµπεριέλαβε στη σύνθεση 24 διαφορετικά είδη 
λουλουδιών·  DeLong, 243.  
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Η κεντρική σκηνή του τριπτύχου απεικονίζει έναν αγρότη που έχει διακόψει το όργωµα 

της γης για να ξεδιψάσει πίνοντας νερό από µια κανάτα που του έχει φέρει η γυναίκα του. Τη 

σκηνή πλαισιώνουν δυο µικρότερες συνθέσεις στις οποίες πρωταγωνιστούν δυο νεαροί 

ξυλοκόποι, οι δυναµικές κινήσεις των οποίων έρχονται σε αντίθεση µε την ήρεµη στάση του 

αγροτικού ζευγαριού. Οι ξυλοκόποι υποδηλώνουν τον καθαρισµό της επιφάνειας της γης, 

εργασία απαραίτητη πριν από το όργωµα. Οι δυο εργασίες αποτελούν τα πρώτα ψήγµατα 

πολιτισµού σε µια έρηµη γη και «ανοίγουν το δρόµο για τις άλλες τέχνες». Με άλλα λόγια, οι 

δραστηριότητες των αναπαριστώµενων µορφών συµβολίζουν τη θεµελίωση του αµερικάνικου 

πολιτισµού.  

 Στο «Οργώνοντας την επιφάνεια του λιβαδιού» οι ρόλοι των δυο φύλων είναι αυστηρά 

καθορισµένοι και διαχωρισµένοι. Οι πέντε ανδρικές µορφές του τρίπτυχου απεικονίζονται σε 

κίνηση, ενεργούν. Ακόµη και ο αγρότης που έχει διακόψει την εργασία του απεικονίζεται 

ενεργητικός: ο τρόπος που διπλώνει το χέρι του για να φέρει στο στόµα του την κανάτα και το 

γεγονός ότι το άλλο χέρι του κρατάει ακόµη το άροτρο, είναι στοιχεία που δίνουν ζωντάνια στο 

πλάσιµό του. Αντίθετα, η γυναίκα απεικονίζεται σε παθητική στάση· η µορφή της είναι επίπεδη 

και άκαµπτη, ενώ το κεφάλι και τα χέρια της είναι χαµηλωµένα. Όπως παρατηρεί η Lea Rosson 

Delong, η γυναικεία µορφή του έργου παρουσιάζεται τόσο κλειστή και ακίνητη σαν να 

επρόκειτο για κάποιο από τα δέντρα του τοπίου171. Ενώ στο ζεύγος των υλοτόµων 

αντιπαραβάλλονται κινήσεις, στο κεντρικό ζευγάρι αντιπαραβάλλεται η κίνηση του άνδρα και η 

ακινησία της γυναίκας: ο άνδρας υψώνει το κεφάλι και η γυναίκα το χαµηλώνει, η γυναίκα έχει 

κατεβασµένα και κολληµένα στο σώµα της τα χέρια, ενώ τα χέρια του άνδρα είναι µακριά από το 

σώµα του. 

Συνοψίζοντας, στο «Οργώνοντας την επιφάνεια του λιβαδιού» οι άνδρες ενεργούν, 

«γονιµοποιούν» τη γη, ενώ η γυναίκα παρακολουθεί συνεσταλµένα και παθητικά την εργασία 

τους. Οι άνδρες αγρότες παρουσιάζονται ως οι «θεµελιωτές του πολιτισµού» και ειδικότερα της 

αµερικάνικης δηµοκρατίας (η ιδέα ότι η αµερικάνικη δηµοκρατία είχε τις ρίζες της στη ζωή των 

πιονιέρων-αγροτών των Μεσοδυτικών πολιτειών υποβάλλεται µέσω της οµοιότητας των 

ανδρικών µορφών µε τον Lincoln), ενώ η γυναίκα δε συνεισφέρει στη θεµελίωση αυτού του 

πολιτισµού· η εργασία που επιτελεί έχει δευτερεύουσα σηµασία: δε βοηθάει στο όργωµα, ούτε 

συµµετέχει στο καθάρισµα του αγριότοπου όπως οι ξυλοκόποι, αλλά έχει διανύσει µια 

                                                 
171 DeLong, 247. 



 76 

ακαθόριστη διαδροµή απλώς για να υποστηρίξει την προσπάθεια του συζύγου της. Οι άνδρες 

εξυψώνονται σε ένα ηρωικό πρότυπο, ενώ ο ρόλος της γυναίκας είναι σχεδόν ασήµαντος172.  

Σαφώς διαχωρισµένοι είναι οι έµφυλοι ρόλοι στο έργο ενός άλλου διάσηµου 

ρεζιοναλιστή, την τοιχογραφία του John Steuart Curry για το νέο κτίριο του Υπουργείου 

Εσωτερικών στην Ουάσιγκτον, έργο που χρηµατοδοτήθηκε από το Section of Fine Arts. Η 

σύνθεση τιτλοφορείται  «Αγροτικός Κλήρος» και θέµα της είναι ξανά η ζωή µιας οικογένειας 

αποίκων (εικ.55)173. Αν τραβήξει κανείς έναν διαγώνιο άξονα στην ορθογώνια σύνθεση, 

σχηµατίζονται δυο ίσα τρίγωνα στο καθένα από τα οποία εγγράφεται µια σκηνή: στο πρώτο 

κυριαρχούν οι δραστηριότητες των γυναικών και στο δεύτερο των ανδρών. Στη δεξιά πλευρά της 

σύνθεσης, µπροστά από την είσοδο του σπιτιού, εικονίζεται το ζευγάρι της µητέρας µε την κόρη, 

ενώ στο βάθος, στο αριστερό άκρο της σύνθεσης βρίσκονται τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας, 

από τα οποία ξεχωρίζουν ο άνδρας και ο µεγάλος γιος. Στη θέση του οδηγού της άµαξας κάθεται 

η µεγαλύτερη κόρη της οικογένειας η οποία είναι επιφορτισµένη µε τη φροντίδα του µικρότερου 

αγοριού.  

Στην δεξιά γωνία της σύνθεσης, όπου πρωταγωνιστούν η µητέρα και η κόρη, κυριαρχούν 

ζεστά και γαιώδη χρώµατα, τα οποία µεταφέρουν µια ατµόσφαιρα ηρεµίας και οικειότητας. Οι 

καστανές και κόκκινες αποχρώσεις, οι οποίες έχουν χρησιµοποιηθεί για τα µαλλιά και το 

πανωφόρι της µητέρας παραπέµπουν στο χρώµα της οργωµένης γης µπροστά της και στο βάθος, 

ενώ γενικά τα χρώµατα που έχουν χρησιµοποιηθεί για την ενδυµασία της επαναλαµβάνονται στα 

πουλερικά που την περιβάλλουν  (η φροντίδα των πουλερικών αποτελούσε παραδοσιακά 

γυναικεία δραστηριότητα). Με παρόµοιο τρόπο, οι χρωµατικοί τόνοι που έχουν χρησιµοποιηθεί 

για την απόδοση των µαλλιών και του φορέµατος της κόρης αντιστοιχούν σε εκείνους της όψης 

του πλίνθινου σπιτιού, των ζώων δίπλα της και του αλόγου στο βάθος. Οι χρωµατικές αυτές 

αντιστοιχίες σε συνδυασµό µε τη θέση που καταλαµβάνουν οι δυο γυναικείες µορφές στη 

σύνθεση (µπροστά από το σπίτι, δίπλα σε έναν µικρό λαχανόκηπο και στα πουλερικά), τις 

συνδέουν µε τη γονιµότητα, την οικογενειακή εστία και τις «γυναικείες» δουλειές που 

συνδέονται µε αυτήν. Η σκηνή µπροστά από το σπίτι αποπνέει γαλήνη και αρµονία. Η µητέρα 

καθισµένη, έρχεται σχεδόν στο ύψος του όρθιου παιδιού και τα σκυµµένα κεφάλια, οι ήρεµες 

                                                 
172 Για ένα λεπτοµερές ιστορικό της δηµιουργίας του έργου, βλ. DeLong, ό. π., κεφάλαιο 5ο «A Mural Delayed: Breaking 
the Prairie», 231-273. 
173 Ο τίτλος στα αγγλικά είναι «The Homestead», αναφορά στο νόµο περί αγροτικών κλήρων (Homestead Act) του 1862, 
σύµφωνα µε τον οποίο οι άποικοι των νέων περιοχών δικαιούνταν ένα κοµµάτι γης έκτασης 160 εκταρίων (περίπου 4.000 
τ.µ.). 



 77 

εκφράσεις και η οµοιόµορφη κίνηση των χεριών τους αποτυπώνουν την στενή σχέση µητέρας-

κόρης.  

Στην παθητική στάση της καθιστής µητέρας και της όρθιας, αλλά στατικής µορφής της 

κόρης αντιπαραβάλλονται οι έντονες κινήσεις των πρωταγωνιστών της άλλης σκηνής: του 

πατέρα και του γιου. Τα χρώµατα σε αυτήν την σκηνή είναι πιο ψυχρά, ενώ τους άνδρες 

συνοδεύει ένας σκύλος (σε αντίθεση µε τη γάτα που έχει τοποθετηθεί δίπλα στις γυναίκες). Σε 

αντίθεση µε το «Οργώνοντας την επιφάνεια της γης», οι γυναίκες εδώ συνεισφέρουν στην 

εργασία της οικογένειας και δεν εµφανίζονται απλώς ως παθητικοί παρατηρητές του αγώνα των 

ανδρών174. Όµως, η γυναίκα περιορίζεται και πάλι στις οικιακές δραστηριότητες και αποδίδεται 

µε τρόπο που φανερώνει τις παραδοσιακές πατριαρχικές αντιλήψεις για το φύλο της: είναι µια 

όµορφη, στοργική, ήρεµη και ακατάβλητη µητέρα, της οποίας το καθήκον περιορίζεται στην 

αναπαραγωγή και την οργάνωση του νοικοκυριού. Επιπλέον, ο Curry αποτυπώνει µε σαφήνεια 

την αναπαραγωγή των έµφυλων κοινωνικών ρόλων·  οι δυο γονείς έχουν ήδη προετοιµάσει τους 

απογόνους τους για  την ανάληψη των ρόλων που συνδέονται µε την έµφυλη ταυτότητά τους: οι 

δυο κόρες της οικογένειας συνεισφέρουν σε δυο από τα «καθήκοντα» της µητέρας, τη σίτιση της 

οικογένειας και τη φροντίδα του παιδιού, ενώ αντίθετα ο άνδρας και ο µεγάλος γιος 

τοποθετούνται σε απόσταση από το σπίτι και η δραστηριότητά τους συµβολίζει την προστασία 

της οικογένειας. Οι άνδρες περιφράσσουν και οι γυναίκες περιφράσσονται.  

Όπως παρατηρεί η Barbara Melosh, το κυρίαρχο χαρακτηριστικό εκατοντάδων 

τοιχογραφιών και γλυπτών µε θέµα την αγροτική ζωή ήταν το µοτίβο του «συντροφικού 

ιδανικού», το οποίο εκφραζόταν µε την απεικόνιση ενός ζεύγους αγρότη-αγρότισσας, των 

οποίων οι ρόλοι προβάλλονταν ως συµπληρωµατικοί και εξίσου ουσιώδεις175. Η εικόνα του 

«συντροφικού ιδανικού» εκφράζεται καθαρά στην τοιχογραφία του Allan Thomas για το Crystal 

Falls του Michigan (ξανά για το Section), η οποία τιτλοφορείται «Επεκτείνοντας το σύνορο στη 

βορειοδυτική επικράτεια» (εικ.56). Η σύνθεση ορίζεται από µια σειρά διαγωνίων αξόνων που 

προσδίδουν κίνηση και δυναµικότητα στο έργο. Το θέµα του έργου είναι το ίδιο µε το 

«Οργώνοντας την επιφάνεια του λιβαδιού» : ο καθαρισµός της επιφάνειας της γης και το όργωµά 

της. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι η γυναίκα απεικονίζεται να συµµετέχει ενεργά σε αυτή 

τη συµβολική θεµελίωση του αµερικάνικου πολιτισµού. ∆εν συµπαρίσταται απλώς στον σύζυγό 

                                                 
174 Όπως αναφέρει η Sue Kendall «κάθε µέλος αυτής της οικογένειας είναι απασχοληµένο µε κάποια εργασία και 
συνεισφέρει στο παραγωγικό σύνολο», βλ. Sue Kendall, «John Steuart Curry’s Kansas Pastoral: The Modern American 
Family on the Middle Border», στο John Steuart Curry and Grant Wood: a Portrait of Rural America, επιµ. Joseph S. 
Czestochowski, University of Missouri Press, Κολούµπια 1981, 40. 
175 Για την έννοια του «συντροφικού ιδανικού» και για τις απεικονίσεις του, βλ. Melosh, 53-67. 
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της, όπως η γυναίκα στη σύνθεση του Wood, αλλά αναλαµβάνει µια εργασία αντίστοιχη µε 

εκείνη των ξυλοκόπων του ίδιου έργου. Πρόκειται για µια από τις λιγοστές αναπαραστάσεις 

εκτέλεσης «ανδρικής» εργασίας από γυναίκα, στο πλαίσιο των απεικονίσεων του αγροτικού 

βίου. Παρόλο που αποδίδεται σκυµµένη, η γυναικεία µορφή καταλαµβάνει το κέντρο της 

σύνθεσης και εντάσσεται αρµονικά σε αυτήν, ενώ δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να τη 

συνδέει µε το σπίτι ή την οικογένεια. Η γυναίκα παρουσιάζεται ως µια δυναµική και ανεξάρτητη 

µορφή η οποία συµµετέχει εξίσου µε τον άνδρα στην «επέκταση του βορειοδυτικού συνόρου». 

Το παραπάνω έργο δεν αποτελεί µια τυπική απεικόνιση της γυναίκας της υπαίθρου. Στις 

τοιχογραφίες των οµοσπονδιακών προγραµµάτων τέχνης οι αναπαραστάσεις της γυναικείας 

αγροτικής εργασίας είναι ελάχιστες. Ο έµφυλος καταµερισµός της εργασίας αποτελεί τον 

κανόνα: οι άνδρες παράγουν και οι γυναίκες αναπαράγουν, φροντίζουν την οικογένεια και 

ασχολούνται µε τις δουλειές του σπιτιού. Η οικογενειακή εστία είναι ο κατεξοχήν χώρος δράσης 

της γυναίκας και ακόµη κι όταν εικονίζεται εκτός του, δίπλα στη µορφή της αποδίδονται 

συνήθως αντικείµενα ή πρόσωπα που τη συνδέουν µε αυτήν. Αντίθετα, ο άνδρας βρίσκεται 

σχεδόν πάντοτε εκτός του σπιτιού. Η γυναίκα συντηρεί και ο άνδρας δηµιουργεί και αυτό 

υποβάλλεται στα έργα τέχνης της περιόδου µε διάφορους τρόπους: ο άνδρας χτίζει και η γυναίκα 

αναλαµβάνει τη συντήρηση του σπιτιού, ο άνδρας σπέρνει, οργώνει και θερίζει και η γυναίκα 

συλλέγει και αξιοποιεί τους καρπούς της γης (δηλαδή το προϊόν της ανδρικής εργασίας) για τη 

φροντίδα της οικογένειας.  

Η τοιχογραφία του Arnold Blanch για το Columbus του Wisconsin «Εκατοστή επέτειος 

του Columbus» στηρίζεται στην ίδια ιδέα, δηλαδή την προβολή των πιονιέρων ως θεµελιωτών 

του αµερικάνικου πολιτισµού, όµως η σύνδεση του παρελθόντος µε το παρόν επιχειρείται στην 

περίπτωση αυτή µε πιο άµεσο τρόπο (εικ.57). Σε πρώτο πλάνο, στις δυο άκρες της σύνθεσης έχει 

τοποθετηθεί το ζευγάρι των αποίκων. Ο έµφυλος καταµερισµός της εργασίας είναι πρόδηλος. 

Τόσο τα αντικείµενα που κρατούν οι δυο µορφές, όσο και η ενδυµασία τους (η φόρµα εργασίας 

του άνδρα και η ποδιά της γυναίκας) µαρτυρούν το ξεχωριστό πεδίο δραστηριότητάς τους. Ο 

άνδρας είναι ο τεχνίτης-παραγωγός και η γυναίκα η νοικοκυρά. Ένα στοιχείο που δεν 

παρατηρείται µε µεγάλη συχνότητα σε αντίστοιχες παραστάσεις είναι ότι το ζευγάρι επικοινωνεί 

οπτικά και δεν έχει στραµµένο το βλέµµα του προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Με τον τρόπο 

αυτό επιχειρείται η υπογράµµιση του ισότιµου ρόλου τους στην ίδρυση και την ανάπτυξη του 
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Columbus176. Η σύνδεση του παρελθόντος µε το παρόν υποβάλλεται µέσω της οργάνωσης του 

τοπίου, το οποίο πλαισιώνεται από τις δυο µορφές. Σε πρώτο πλάνο εικονίζεται µια καλύβα, 

προφανώς το πρώτο κατάλυµα των αποίκων και στο βάθος, πίσω από τον αγρό και το κοπάδι 

των ζώων δεσπόζει µια σύγχρονη φάρµα. Η εικόνα είναι αντιπροσωπευτική του εξιδανικευµένου 

τρόπου µε τον οποίο πολλοί καλλιτέχνες της περιόδου αντιλαµβάνονταν και επεξεργάζονταν 

παραστάσεις µε αγροτικά θέµατα.  

Οι ίδιες συµβάσεις στην απεικόνιση των έµφυλων ρόλων παρατηρούνται και στα θέµατα 

που αναφέρονται στη σύγχρονη πραγµατικότητα. Το µοτίβο του «συντροφικού ιδανικού», µε το 

ζευγάρι άνδρα-γυναίκας που περιβάλλει συνήθως ένα τοπίο και παριστάνεται απασχοληµένο µε 

κάποια εργασία ή απλά εικονίζεται µε αντικείµενα συµβολικά του έµφυλου ρόλου του, 

απαντάται και στην παραγγελία που εκτέλεσε ο Arthur Getz για λογαριασµό του ταχυδροµείου 

της κοινότητας του Bronson στο Michigan (εικ.58). Ένας αγρότης αδειάζει από ένα καλάθι τα 

µήλα που έχει συλλέξει από το δέντρο που βρίσκεται πίσω του, ενώ στην άλλη άκρη της 

παράστασης η σύζυγός του γεµίζει ένα ποτήρι γάλα για το γιο της που παίζει δίπλα της. Ο 

καταµερισµός των ρόλων είναι για άλλη µια φορά σαφής και υπογραµµίζεται επιπλέον από το 

γεγονός ότι ο άνδρας έχει τοποθετηθεί µπροστά από τον αχυρώνα και η γυναίκα µπροστά από το 

σπίτι. Το αντιθετικό σχήµα ενέργειας-παθητικότητας εκφράζεται ξανά µέσω των στάσεων των 

µορφών: ο άνδρας είναι όρθιος ενώ η γυναίκα απεικονίζεται καθιστή. Η κίνηση των χεριών του 

αγρότη είναι παρόµοια µε εκείνη της γυναίκας, στοιχείο που τονίζει την παράλληλη και 

συµπληρωµατική δραστηριότητα του αγροτικού ζευγαριού. Ωστόσο, ο άνδρας εργάζεται 

(συλλέγει και αποθηκεύει τα µήλα) ενώ η γυναίκα σερβίρει, αξιοποιεί τη συγκοµιδή που 

οφείλεται στην ανδρική εργασία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αυστηρή και σωµατώδης 

φυσιογνωµία της γυναίκας προκάλεσε την αντίδραση του Edward Rowan, ο οποίος στην 

επικοινωνία του µε τον καλλιτέχνη, του σύστησε να επεξεργαστεί τη µορφή, έτσι ώστε να είναι 

πιο «χαριτωµένη»177. Στη φυσιογνωµία της γυναίκας της υπαίθρου έπρεπε να αντανακλάται η 

απλότητα και η εργατικότητά της, αλλά όχι σε βάρος της γοητείας και της χάρης, στερεότυπων 

γνωρισµάτων της θηλυκότητας. 

Παρόµοιο είναι το θέµα του Seymour Fogel στο «Άνθρωποι της γης» για το ταχυδροµείο 

του  Cambridge στη Minnesota (εικ.59). Ο άνδρας καταλαµβάνει το αριστερό άκρο της 

                                                 
176 Όπως σηµειώνει η Barbara Melosh, η τοιχογραφία εξυµνεί «γεροδεµένους, αυτοδύναµους αγρότες ενταγµένους σε ένα 
ιδανικό αγροτικής δηµοκρατίας». Ωστόσο, η γυναίκα και ο άνδρας µπορεί να αλληλοσυµπληρώνονται, αλλά δεν είναι ίσοι· 
2. 
177 Melosh, 61. Ο Rowan δυσαρεστήθηκε εκτός των άλλων και µε την απόδοση της µορφής του αγοριού, σχολιάζοντας ότι 
σε µια σκηνή τέτοιας αφθονίας τα λεπτά χέρια του παιδιού αποτελούσαν παραφωνία προκαλώντας τη θλίψη στο θεατή·  63. 
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σύνθεσης, η γυναίκα το κέντρο και για να διατηρηθεί η ισορροπία, ο ζωγράφος απεικονίζει µια 

αγελάδα στην αριστερή γωνία. Στην επικοινωνία του µε τους υπεύθυνους του Section, ο Fogel 

επισήµανε ότι διάλεξε το συγκεκριµένο θέµα επειδή η οικονοµία της κοινότητας βασιζόταν στην 

γαλακτοπαραγωγή. Η απασχόληση του άνδρα και η απεικόνιση των αγελάδων αποτελούν 

εποµένως µια άµεση αναφορά σε αυτή τη δραστηριότητα. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, όµως, το 

θέµα του γάλακτος χρησιµοποιείται από τον καλλιτέχνη ως σύµβολο της µητρότητας και της 

γονιµότητας, γεγονός που µαρτυρά η τοποθέτηση του κεφαλιού του µικρού αγοριού µπροστά 

από το στήθος της µητέρας του και η οµοιότητα της καµπύλης του γυναικείου στήθους µε την 

καµπύλη της κοιλιάς της αγελάδας. Η Barbara Melosh επισηµαίνει ότι η αντιπαραβολή της 

εικόνας της ανδρικής εργασίας µε τη γυναικεία ανάπαυση είναι ασυνήθιστη και ότι παρόλο που 

η µητέρα ασχολείται µε την επίβλεψη του παιδιού, οι περισσότεροι θεατές πιθανότατα δε θα 

εκλάµβαναν την φροντίδα του παιδιού ως εργασία178. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι 

συνηθισµένο είναι η απεικόνιση της γυναίκας έξω από την παραγωγική διαδικασία, η 

υπογράµµιση του ρόλου της στην ανατροφή των παιδιών και η υπογράµµιση της θηλυκότητάς 

της. 

Σε αντίθεση µε τη σύνθεση του Fogel, στην τοιχογραφία της Irene Bianucci «Αγροτικές 

Σκηνές-Η κοιλάδα της Wakarusa», στη γυναικεία εργασία αντιπαραβάλλεται η ανδρική 

ανάπαυση (εικ.60). ∆ίπλα στη γυναίκα που αρµέγει µια αγελάδα (παραδοσιακά γυναικεία 

ενασχόληση), κάθεται σε µια στιγµή ξεκούρασης µια ενήλικη ανδρική µορφή. Ωστόσο, την 

αντίθεση της γυναικείας εργασίας και της ανδρικής αποχής από αυτήν εξισορροπεί εδώ η 

παρουσία µιας δραστήριας ανδρικής µορφής στο κέντρο της σύνθεσης. Στην αριστερή γωνία της 

σύνθεσης απεικονίζεται ένα µικρό κορίτσι απασχοληµένο µε µια άλλη παραδοσιακά γυναικεία 

ασχολία, την εκτροφή των πουλερικών. Ο έµφυλος καταµερισµός των ρόλων δεν υποδηλώνεται 

µόνο µε τον καταµερισµό της εργασίας, αλλά και µέσω της ενδυµασίας των µορφών: οι δυο 

άνδρες φοράνε φόρµες εργασίας, ενώ οι δυο γυναικείες µορφές είναι ντυµένες µε ένα παρόµοιο 

κόκκινο φόρεµα.  

Μια σηµαντική πτυχή των αγροτικών παραστάσεων των οµοσπονδιακών προγραµµάτων 

τέχνης είναι η σύνδεση του εκσυγχρονισµού της αγροτικής παραγωγής και του συντονισµού της 

υπαίθρου µε τις τεχνολογικές εξελίξεις των αστικών κέντρων αποκλειστικά µε τον άνδρα. Η 

γυναίκα συνδέεται σχεδόν πάντοτε µε την παράδοση και όχι µε την τεχνολογική πρόοδο. Οι 

υπόλοιπες ολοκληρωµένες παραστάσεις του εικονογραφικού κύκλου του Grant Wood για το 

                                                 
178Melosh, 61.  
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Κολλέγιο του Ames αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα του αποκλεισµού της γυναίκας 

από τη διαδικασία εκσυγχρονισµού της αγροτικής εργασίας. Οι παραστάσεις αυτές, οι οποίες 

αντανακλούν το πρόγραµµα σπουδών του Κολλεγίου, χωρίζονται σε τρεις βασικές ενότητες: τη 

«Γεωργία» (περιλαµβάνει τρεις παραστάσεις, την «Κτηνιατρική», την «Συγκοµιδή» και την 

«Κτηνοτροφία», εικ.61), τη «Μηχανική» (στην οποία περιλαµβάνονται οι παραστάσεις: 

«Κεραµική», «Χηµική Μηχανική», «Αεροναυτική», «Πολιτική Μηχανική» και «Μηχανολογία», 

εικ.62) και την «Οικιακή Οικονοµία» (που χωρίζεται στην «Παιδική Πρόνοια», τη «Σίτιση», την 

«Οικιακή Καθαριότητα» και την «Ένδυση», εικ.63)179. 

Η σκηνή της «Γεωργίας» εξελίσσεται σε έναν αχυρώνα, όπου εκτελούνται τόσο 

τεχνολογικά εξελιγµένες όσο και παραδοσιακές δραστηριότητες, στις οποίες πρωταγωνιστούν 

µορφές που αντιπροσωπεύουν τους φοιτητές και τους καθηγητές των αντίστοιχων τµηµάτων 

(κτηνιατρική, κτηνοτροφία και Συγκοµιδή Αγροκτήµατος). Στην «Κτηνιατρική» απεικονίζονται 

δυο άνδρες: ο ένας κρατάει έναν χοίρο ενώ ο άλλος ετοιµάζει µια υποθερµική ένεση για το ζώο. 

Το γεγονός ότι ο κτηνίατρος αποτελεί τη µοναδική µορφή της σύνθεσης που δε φοράει φόρµα 

εργασίας, απηχεί τις προσπάθειες του κοσµήτορα της Κτηνιατρικής Σχολής για την αναβάθµιση 

της δηµόσιας εικόνας του κτηνίατρου µέσω της προβολής της επιστηµονικής ιδιότητάς του180. 

Στις υπόλοιπες σκηνές, (εκτός της συγκοµιδής της σοδειάς), οι άνδρες ασχολούνται µε την 

τεχνική (Κεραµική) και την τεχνολογία (Χηµική Μηχανική, Αεροναυτική, Πολιτική Μηχανική).  

Η τελευταία ενότητα, η «Οικιακή Οικονοµία» εκτελέστηκε µετά από τη «Γεωργία» και 

τη «Μηχανική». Τα µέρη που περιλαµβάνει είναι σαφώς λιγότερο περίπλοκα συγκριτικά µε τα 

αντίστοιχα των άλλων δυο ενοτήτων (η παράσταση αυτή είναι, επίσης, µικρότερων διαστάσεων 

σε σχέση µε τις άλλες δυο). Στην «Οικιακή Οικονοµία» εικονογραφείται η παραδοσιακή 

αντίληψη για τον κοινωνικό ρόλο της γυναίκας, η γυναίκα µητέρα και νοικοκυρά που επίκεντρο 

της εργασίας της είναι η φροντίδα της οικογένειας και χώρος της εργασίας της το σπίτι. Οι 

γυναίκες της «Οικιακής Οικονοµίας» έχουν αποδοθεί µε πιο στατικό και άκαµπτο τρόπο 

συγκριτικά µε τις ανδρικές µορφές των τµηµάτων της «Γεωργίας» και της «Μηχανικής». Η 

απουσία προοπτικού βάθους στα κάτω µέρη της παράστασης καθιστά πιο επίπεδες τις µορφές, οι 

οποίες µοιάζουν κολληµένες στον τοίχο. Επιπλέον, ο χώρος των τµηµάτων αυτών είναι πιο 

άδειος σε σχέση µε τα κάτω τµήµατα της «Μηχανικής», όπου οι δυο µεγάλοι πάγκοι 

καταλαµβάνουν µεγάλο µέρος της σύνθεσης. Οι τέσσερις ανδρικές µορφές έχουν αποδοθεί µε 

                                                 
179 Ο Wood σκόπευε να κλείσει τον εικονογραφικό κύκλο µε τις αναπαραστάσεις των καλών τεχνών και συγκεκριµένα της 
αρχιτεκτονικής, του θεάτρου, της µουσικής, της ζωγραφικής και της γλυπτικής. Ωστόσο, η εκτέλεση των έργων αυτών δεν 
έγινε ποτέ ούτε σώζονται προκαταρκτικά σχέδια. 
180 DeLong, 92-93. 
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µεγαλύτερη πλαστικότητα γιατί έχουν τοποθετηθεί µπροστά από αυτούς τους πάγκους. Με αυτόν 

τον τρόπο επιτυγχάνεται µεγαλύτερη αίσθηση του βάθους, σε αντίθεση µε τα κάτω µέρη της 

«Οικιακής Οικονοµίας», όπου οι γυναίκες τοποθετούνται πίσω από τα αποδιδόµενα αντικείµενα 

του χώρου. Στα πάνω τµήµατα της σύνθεσης υπάρχει µεγαλύτερο προοπτικό βάθος, καθώς οι 

γυναίκες στέκονται µπροστά από δυο παράθυρα και από τα ογκώδη έπιπλα των δυο χώρων. 

Ειδικά η µορφή της µοδίστρας έχει αποδοθεί µε περισσότερη πλαστικότητα. Η σε κατατοµή 

στάση της και η ένταξη του κορµού της στο πλαίσιο του παραθύρου τονίζουν περισσότερο το 

περίγραµµά της και της δίνουν µεγαλύτερη ζωντάνια. 

Μια φαινοµενικά ασήµαντη λεπτοµέρεια, η οποία όµως έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι ότι 

ενώ σε κάθε σκηνή της «Γεωργίας» και της «Μηχανικής», το εξειδικευµένο αντικείµενο της 

εργασίας των ανδρών διευκρινίζεται από µια επιγραφή που αντιστοιχεί σε κάποιο από τα 

τµήµατα της Γεωργικής Σχολής ή της Σχολής Μηχανικών (π.χ. «Κτηνοτροφία», «Πολιτική 

Μηχανική» κ.ο.κ.), σε όλες τις σκηνές της γυναικείας εργασίας αποδίδεται ο γενικός τίτλος 

«Οικιακή Οικονοµία». Αυτό συµβαίνει παρά το γεγονός ότι και η Σχολή Οικιακής Οικονοµίας 

του Κρατικού Κολλεγίου της Αιόβα διαρθρωνόταν στα αντίστοιχα τµήµατα παιδικής ανάπτυξης, 

διατροφής, οικιακής διαχείρισης, υφαντουργίας και ενδυµασίας, δηλαδή τα τµήµατα που 

αντιστοιχούν στις παραστάσεις που επέλεξε να απεικονίσει ο Wood. Με την απουσία της άµεσης 

σύνδεσης της απεικόνισης της γυναικείας εργασίας µε τα αντίστοιχα ειδικά τµήµατα της Σχολής 

αποσυνδέεται η εργασία των γυναικών από τις σπουδές και τη γνώση. Οι γυναίκες της 

τοιχογραφίας θα µπορούσαν να εκτελούν την ίδια εργασία είτε είχαν σπουδάσει είτε όχι181. Η 

απεικόνιση αυτή των γυναικών προκάλεσε αντιδράσεις, όπως µαρτυρά ένα άρθρο που 

δηµοσιεύτηκε το 1936 στο περιοδικό Countryman: «στους τοίχους της βιβλιοθήκης του 

Κρατικού Κολλεγίου της Iowa στην πόλη Ames βρίσκονται τοιχογραφίες εκτελεσµένες από ένα 

συνεταιρισµό ζωγράφων για λογαριασµό του PWA, υπό τη διεύθυνση του κ.Wood. Σε αυτές, η 

απεικόνιση των αγροτών και των αγροτισσών σήκωσε µια θύελλα σχολίων. Συγκεκριµένα, 

ειδικοί του τοµέα της Οικιακής Οικονοµίας απέρριψαν τις εικονογραφικές εκδοχές της εργασίας 

των αγροτισσών, επειδή αντί του τύπου της λαµπρής αποφοίτου [της Σχολής], υποκείµενα αυτής 

της εργασίας ήταν απαθείς και αποκαµωµένες από τη δουλειά γυναίκες» 182.  

Ο τρόπος απεικόνισης των γυναικών της «Οικιακής Οικονοµίας» αντανακλούσε τη 

φιλοσοφία του προέδρου του Κρατικού Κολλεγίου της Iowa, Raymond M. Hughes, σύµφωνα µε 

την οποία: «στο Τµήµα Οικιακής Οικονοµίας θα ήταν ωφέλιµη περισσότερη σκέψη για το 

                                                 
181 DeLong, σελ. 118-119. 
182 Arthur C. Bartlett, «The man who discovered Iowa», Countryman, (Ιούνιος 1936)), βλ. DeLong, 122. 
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κορίτσι που πρόκειται να γίνει σύζυγος και µητέρα. Οι ανάγκες της εποχής φαίνεται να 

βάζουν…σε δεύτερη µοίρα…την εκπαίδευση για διαφόρων ειδών έµµισθες εργασίες. Μοιάζει 

πιθανή, λοιπόν, η ανάληψη από την πλευρά της ∆ιεύθυνσης της πρωτοβουλίας για την ανανέωση 

του ενδιαφέροντος…για δραστηριότητες που αφορούν το σπίτι»183. Κατά τον Hughes και 

πολλούς άλλους, η γυναίκα, µπροστά στην Μεγάλη Ύφεση έπρεπε να αποσυρθεί από την αγορά 

εργασίας (απελευθερώνοντας θέσεις απασχόλησης για τους άνδρες) και να επιστρέψει (ή να 

παραµείνει) στο σπίτι για να αφοσιωθεί στους παραδοσιακούς ρόλους της µητέρας, συζύγου και 

νοικοκυράς. Ο τρόπος µε τον οποίο διευθετήθηκαν οι συνθέσεις που συνιστούν τον 

εικονογραφικό κύκλο του Wood, οδηγεί στη µεταφορά αυτού του µηνύµατος: οι άνδρες βάζουν 

τα θεµέλια του αµερικάνικου πολιτισµού και οι ίδιοι πάλι συνδράµουν στην εξέλιξή του, 

υιοθετώντας µεθόδους επιστηµονικής αγροτικής διαχείρισης και αξιοποιώντας σύγχρονα 

τεχνολογικά µέσα. Την ίδια στιγµή, ο ρόλος της γυναίκας είναι σαφώς πιο παραδοσιακός:  

συµπαραστέκεται στο έργο των ανδρών, τους ξεκουράζει, φροντίζει τα παιδιά και το νοικοκυριό 

της, ενώ ακόµη και οι σπουδές της αποσκοπούν στην καλύτερη οργάνωση της οικογενειακής 

ζωής. Η γυναίκα συνεισφέρει κοινωνικά από τον περιορισµένο χώρο του σπιτιού και η εργασία 

της παρουσιάζεται αναλλοίωτη από το χρόνο, καθώς στην «Οικιακή Οικονοµία» δεν υπονοείται 

καµία αλλαγή οφειλόµενη στην τεχνολογική πρόοδο και στην απόκτηση επιστηµονικών 

γνώσεων, όπως συµβαίνει στην απεικόνιση των γεµάτων αυτοπεποίθηση –ακριβώς χάρη στα 

παραπάνω εφόδια- ανδρών της «Γεωργίας» και της «Μηχανικής». Αυτή η σύνδεση της 

εκβιοµηχάνισης της εργασίας και του εκσυγχρονισµού της αµερικάνικης υπαίθρου αποκλειστικά 

µε τον άνδρα (η τεχνολογία ως ανδρικό προνόµιο) παρατηρείται στην πλειοψηφία των έργων 

των οµοσπονδιακών προγραµµάτων τέχνης που εστιάζουν σε αυτή την πτυχή της αγροτικής 

ζωής. Αναφέρουµε ενδεικτικά τα έργα: «Η διάβρωση της γης και ο έλεγχός της» του Lee Allen, 

εικ.64), «Αλλάζοντας Πορεία» και «Άνθρωποι και σιτάρι» (εικ.65-66) του Joe Jones και  

«Θερισµός» της Miriam McKinnie Hofmeier (εικ.67) 184.        

Β) Αµερικάνικος Νότος. 

Οι έµφυλες σχέσεις αποτυπώνονται µε τον ίδιο τρόπο στα έργα τέχνης που είχαν ως θέµα 

τους τη ζωή των πιονιέρων, ανεξάρτητα από την περιοχή των ΗΠΑ για την οποία προορίζονταν 

τα έργα αυτά. Οι εικονογραφικές συµβάσεις του συγκεκριµένου ιστορικού θέµατος περιόριζαν 

εκφραστικά τους καλλιτέχνες σε αντίθεση µε εκείνους που καταπιάνονταν µε την απεικόνιση 

                                                 
183 Από οµιλία του Hughes στο Κολλέγιο, το φθινόπωρο του 1932· DeLong, 73-74. 
184 Ο Lee Allen είχε συνεργαστεί µε τον Grant Wood στην εκτέλεση του εικονογραφικού κύκλου για το Κρατικό Κολλέγιο 
της Αιόβα και το 1935 πήγε στο Μεξικό όπου σπούδασε τοιχογραφία υπό τον Diego Rivera, στον οποίο τον είχε συστήσει ο 
Wood. 
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σκηνών από τη σύγχρονη πραγµατικότητα. Η εξερεύνηση της νέας γης, η επιλογή του τόπου 

εγκατάστασης της οικογένειας των πρώτων αποίκων, ο καθαρισµός και η καλλιέργεια της γης 

και οι σχέσεις –εχθρικές ή φιλικές- µε τους αυτόχθονες ινδιάνους αποτελούν τα στιγµιότυπα της 

ζωής των πιονιέρων που εµφανίζονται µε τη µεγαλύτερη συχνότητα στη δηµόσια τέχνη της 

περιόδου. Στα έργα αυτά, τα δυο φύλα αναπαριστώνται µε τον ίδιο πάνω κάτω τρόπο: ο άνδρας 

δουλεύει τη γη και προστατεύει την οικογένεια και η γυναίκα στηρίζει τον άνδρα, φροντίζει το 

σπίτι και µεγαλώνει τα παιδιά.  

Στις σκηνές όµως που αναφέρονται στη ζωή της σύγχρονης αµερικάνικης αγροτικής 

οικογένειας παρατηρεί κανείς ορισµένες ουσιαστικές διαφορές σε ότι αφορά τον έµφυλο 

καταµερισµό των ρόλων. Οι µεγαλύτερες διαφορές παρουσιάζονται στα έργα τέχνης που έχουν 

ως θέµα τους την αγροτική ζωή στον αµερικάνικο Νότο και οφείλονται στις εντονότερες 

φυλετικές και κοινωνικές διακρίσεις που επικρατούσαν ακόµη στην περιοχή. Στα έργα αυτά 

διακρίνεται η εξής γενική τάση σε ότι αφορά την αναπαράσταση των δυο φύλων: «οι λευκοί 

άνδρες πάντοτε δουλεύουν, αν και συνήθως χρησιµοποιώντας το µυαλό τους και όχι τη µυϊκή 

τους δύναµη· οι µαύροι άνδρες πότε δουλεύουν, πότε παρουσιάζονται ως ανίκανοι· οι µαύρες 

γυναίκες δουλεύουν πάντοτε και εκτελούν την εργασία τους κατά κανόνα αξιοπρεπώς· οι λευκές 

γυναίκες δε δουλεύουν ποτέ και δρουν σπανίως»185.  

Γενικά, στις περιπτώσεις που κάποιος καλλιτέχνης πρότεινε µια δυναµικότερη 

εικονογραφική προβολή της γυναίκας του Νότου, οι διαχειριστές των κρατικών προγραµµάτων 

τέχνης παρενέβαιναν για να διορθώσουν το έργο, προσαρµόζοντάς το είτε στις στερεότυπες 

αντιλήψεις της τοπικής κοινωνίας για την οποία προοριζόταν είτε στις δικές τους αισθητικές 

προτιµήσεις και ιδεολογικές πεποιθήσεις. Η περίπτωση της παραγγελίας του Carson Davenport 

για το ταχυδροµείο του Chatham της South Virginia, είναι ενδεικτική. Στο αρχικό σχέδιο, που 

έστειλε προς έγκριση στο Section, ο ζωγράφος παρουσίασε µια ποικιλία αγροτικών 

δραστηριοτήτων, υποκείµενα των οποίων ήταν λευκοί και αφροαµερικανοί άνδρες, αλλά και µια 

λευκή γυναίκα που καταλάµβανε το κέντρο της σύνθεσης (εικ.68). Ο Edward Rowan αντέδρασε, 

επισηµαίνοντας ότι η γυναικεία µορφή ήταν πολύ µεγάλης κλίµακας. Ο Davenport 

επεξεργάστηκε ένα δεύτερο σχέδιο, από το οποίο, λαµβάνοντας προφανώς υπόψη του τις 

αντιδράσεις τόσο του Rowan αλλά και υπολογίζοντας σε εκείνες της τοπικής κοινότητας, 

αφαίρεσε τους αφροαµερικανούς εργάτες, ενώ παράλληλα απέδωσε τη γυναίκα όχι εν ώρα 

εργασίας, αλλά όρθια, κρατώντας ένα καλάθι µε καλαµπόκια. Όµως, η κλίµακα της γυναικείας 
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µορφής αποτελούσε ξανά πρόβληµα για τον Rowan, ο οποίος παρενέβη ακόµη πιο δυναµικά 

τονίζοντας ότι «έχει παρατηρηθεί ότι συνεχίζετε να αισθάνεστε πως η σύνθεση θα ήταν 

καλύτερη, εάν η κεντρική µορφή παρέµενε µεγαλύτερη από τις υπόλοιπες. Λυπάµαι, αλλά το 

γραφείο αυτό διαφωνεί µε µια τέτοια προσέγγιση και ευελπιστώ ότι θα προβείτε στις αναγκαίες 

µετατροπές»186.  

Στην τελική εκδοχή του έργου η µορφή της γυναίκας είναι µικρότερη σε διαστάσεις και η 

στάση της παθητική (εικ.69). Επιπλέον, τα πουλερικά και το καλάθι µε τα φρούτα που έχουν 

τοποθετηθεί στα πόδια της, την επανασυνδέουν µε δραστηριότητες «αρµόζουσες στη φύση της». 

Ενώ, λοιπόν, η γυναίκα του έργου ήταν στην αρχική σπουδή οργανικά συνδεδεµένη στη 

σύνθεση, αποτελώντας αναπόσπαστο κοµµάτι της απεικονιζόµενης συλλογικής αγροτικής 

εργασίας, στο ολοκληρωµένο έργο χάνει τον παραγωγικό-πρακτικό ρόλο της και αποκτά 

συµβολική υπόσταση187. Η γυναίκα από ενεργή συνεργάτιδα των ανδρών, αφοσιωµένη στον ίδιο 

βαθµό µε αυτούς σε µια κοινή εργασία, µετατρέπεται σε µια παθητική µορφή, ένα θέαµα τόσο 

για τον άνδρα στη δεξιά γωνία της σύνθεσης (ο οποίος απουσιάζει από το αρχικό σχέδιο), όσο 

και για τον θεατή του έργου. Η αγρότισσα µεταµορφώνεται σε σύµβολο της αφθονίας και της 

γονιµότητας, ενσαρκώνοντας έτσι έναν ρόλο προσαρµοσµένο στις στερεότυπες αντιλήψεις 

σχετικά µε τη φύση της. Ανάµεσα σε αυτήν και την πρωταγωνίστρια της «Συγκοµιδής της 

κοιλάδας του Rio Grande», έργο του Ward Lockwood για το ταχυδροµείο του Edinburgh στο 

Texas, δεν υπάρχει καµία ουσιαστική διαφορά (εικ.70). Απλώς στο δεύτερο έργο η ποικιλία των 

εικονιζόµενων φρούτων και λαχανικών και η χειρονοµία της γυναίκας που υψώνει ένα πεπόνι 

στο ύψος του δεξιού της στήθους υπογραµµίζουν ακόµη περισσότερο τη σύνδεση της γυναικείας 

γονιµότητας µε την καρποφορία της γης. Κοιτάζοντας το έργο του Lockwood είναι δύσκολο να 

αποφύγουµε τον πειρασµό να το παραλληλίσουµε µε τα «Ώριµα Φρούτα» του Richard Heymann, 

το οποίο εξετάσαµε στην προηγούµενη ενότητα (εικ.41). 

Μια από τις σπάνιες περιπτώσεις απεικόνισης λευκής γυναίκας του Νότου σε στιγµή 

αγροτικής εργασίας συναντάται στο έργο «Συλλέγοντας βαµβάκι» του Carl Nyquist για το 

Bolivar του Tennessee (εικ.71). Βλέποντας το αρχικό σχέδιο, ο Rowan έσπευσε να ζητήσει από 

τον καλλιτέχνη να ελέγξει αν πράγµατι εργάζονταν λευκοί εργάτες στα βαµβακοχώραφα. Ο 

Nyquist το έπραξε και διαβεβαίωσε ότι το σχέδιό του ανταποκρινόταν στην τοπική 

                                                 
186 Beckham, 174. 
187 Αναφορικά µε τη θέση που καταλαµβάνουν οι γυναίκες στα έργα τέχνης της περιόδου ισχύει το εξής: όταν η απεικόνισή 
τους είναι συµβολική, απεικονίζονται στο κέντρο της σύνθεσης, ενώ όταν είναι ρεαλιστική, τοποθετούνται σε µια 
περιφερειακή θέση· Park και Markowitz, 50. 
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πραγµατικότητα188. Ωστόσο, η παράσταση αυτή δεν αποτελεί -όπως υποστηρίζει η Sue Bridwell 

Beckham- τη µοναδική απεικόνιση αυτού του είδους. Το ίδιο θέµα παρουσιάζεται και στο 

«Συγκοµιδή στο Fort Payne» του Harwood Steiger για το Fort Payne της Alabama (εικ.72). Σε 

αυτό προκαλεί εντύπωση η συνεργασία των δυο φύλων στην εκτέλεση των απεικονιζόµενων 

εργασιών: η γυναίκα βοηθάει σε µια «ανδρική» δουλειά (συλλογή βαµβακιού) και δυο άνδρες σε 

µια «γυναικεία» (προετοιµασία µιας εστίας).   

Η υποβάθµιση του κοινωνικού ρόλου της γυναίκας του Νότου στη δηµόσια τέχνη της 

περιόδου δεν πρέπει να αναζητηθεί µόνο στον συντηρητισµό των τοπικών κοινωνιών, αλλά και 

σε πολιτικές σκοπιµότητες. Όπως και στις υπόλοιπες Πολιτείες των ΗΠΑ, έτσι και σε εκείνες 

του Νότου τα δηµόσια έργα τέχνης πρόβαλλαν µια εικόνα κατευθυνόµενη στο µεγαλύτερο 

βαθµό από τους συντονιστές των αρµόδιων οµοσπονδιακών προγραµµάτων. Η ρεαλιστική 

καταγραφή των τεταµένων κοινωνικών συνθηκών της δεκαετίας του ’30 αποτελούσε ανάθεµα 

για την κρατική εξουσία. Η απεικόνιση των κοινωνικών εντάσεων της εποχής συνιστούσε ένα 

αυστηρά απαγορευµένο θέµα και η απαγόρευση αυτή επηρέαζε µε τη σειρά της την 

αναπαράσταση του κοινωνικού φύλου. Έτσι, σε περιπτώσεις όπου οι γυναίκες είχαν 

διαδραµατίσει αποφασιστικό ρόλο στη σύγχρονη τοπική ιστορία, η προβολή αυτού του 

γεγονότος αποσιωπούνταν όχι µόνο επειδή οι γυναίκες αυτές είχαν δράσει εκτός των ορίων της 

οικίας και της οικογένειας, ερχόµενες σε σύγκρουση µε την καθιερωµένη αντίληψη για τον 

«βιολογικό ρόλο» τους, αλλά και επειδή η δράση τους αυτή είχε ευρύτερες πολιτικές 

προεκτάσεις, αφού σχετιζόταν συνήθως µε το συνδικαλισµό ή µε ριζοσπαστικές πολιτικές ιδέες. 

Ιδιαίτερα κατά την ταραγµένη περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης οι γυναίκες άρχισαν να 

παρεµβαίνουν σε ολοένα και µεγαλύτερο βαθµό σε δυο πεδία παραδοσιακά ανδροκρατούµενα: 

την παραγωγική εργασία και την πολιτική. Συνεπώς, η απεικόνιση της κοινωνικής δράσης της 

γυναίκας προσέκρουε τόσο στο συντηρητισµό της τοπικής κοινωνίας όσο και στις πολιτικές 

σκοπιµότητες της κεντρικής, οµοσπονδιακής εξουσίας, τα συµφέροντα της οποίας όφειλαν να 

διαφυλάξουν οι υπεύθυνοι των κρατικών προγραµµάτων τέχνης. 

∆ιαφωτιστική είναι η ιστορία πίσω από το έργο του Francis Speight «Βαµβακοχώραφο 

και νηµατουργείο» για την Gastonia της North Carolina. Επειδή η οικονοµία της περιοχής 

βασιζόταν στην υφαντουργία, ο Speight είχε προτείνει στο Section να εικονογραφήσει µια σκηνή 

από την πρώιµη ιστορία της βιοτεχνίας βαµβακερών, στην οποία θα απεικονίζονταν γυναίκες 

καθώς ύφαιναν και έξαιναν βαµβάκι (εικ.73). Η πρόταση του Speight απορρίφθηκε χωρίς καµία 
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συγκεκριµένη εξήγηση, αφού οι υπεύθυνοι του Section αρκέστηκαν να σχολιάσουν ότι άλλα 

σχέδια θα ήταν καταλληλότερα για τη διακόσµηση του τοπικού ταχυδροµείου. Η απόρριψη αυτή 

συνδέεται εύστοχα από την Sue Bridwell Beckham µε την µεγάλη απεργία των υφαντουργών της 

Gastonia, η οποία ξέσπασε το 1929, λαµβάνοντας µάλιστα εθνικές διαστάσεις. Οι γυναίκες, που 

αποτελούσαν την πλειοψηφία του εργατικού δυναµικού στον εν λόγω κλάδο, είχαν εξεγερθεί 

ενάντια στις άθλιες συνθήκες εργασίας και τις χαµηλές αµοιβές τους, κατορθώνοντας, µετά από 

απεργία εννέα µηνών και τη δολοφονία µιας συνδικαλίστριας, να εξασφαλίσουν µεγαλύτερες 

αµοιβές και µειωµένο ωράριο189. Η απεργία που επικαλείται η Bridwell Beckham δεν ήταν, 

ωστόσο, η µοναδική της πρόσφατης ιστορίας της περιοχής, καθώς το 1934, επί διαχείρισης 

Ρούζβελτ αυτή τη φορά, ξέσπασε ακόµη µια190. Φαίνεται λοιπόν ότι η απεικόνιση γυναικών 

υφαντουργών κρίθηκε ακατάλληλη ακριβώς λόγω των συνειρµών που θα προκαλούσε µια τέτοια 

εικόνα στο κοινό της περιοχής, τη στιγµή που η κρατική εξουσία είχε κάθε λόγο να επιθυµεί την 

αποσιώπηση της αντίδρασης ενάντια σε ένα εργασιακό καθεστώς για τη διατήρηση του οποίου 

ευθυνόταν η ίδια.    

Στην τελική εκδοχή του έργου του Speight οι λευκές εργάτριες έχουν εξαφανιστεί 

(εικ.74). Σε πρώτο πλάνο εικονίζεται ένα βαµβακοχώραφο, στο οποίο δουλεύουν 

αφροαµερικανοί, άνδρες και γυναίκες, ενώ στ’ αριστερά διακρίνεται η ανοιχτή είσοδος του 

νηµατουργείου. Η όψη του νηµατουργείου είναι σύγχρονη και δεν παραπέµπει στις συνθήκες 

εργασίας που είχαν προκαλέσει την αντίδραση των εργαζοµένων, ενώ η µοναδική µορφή που 

διακρίνεται στο εσωτερικό του είναι ανδρική. Η µοναδική λευκή γυναίκα της σύνθεσης 

εικονίζεται στο βάθος αριστερά, καθώς βαδίζει προς την κατεύθυνση του θεατή και η έκφραση 

του προσώπου της είναι αδύνατο να διευκρινιστεί εξαιτίας της απόστασης που τη χωρίζει από 

τον θεατή. Η γυναίκα δεν εικονίζεται να «περνάει τη µέρα της αναπνέοντας τη σκόνη από το 

βαµβάκι, για να θρέψει την οικογένειά της», αντίθετα παριστάνεται να περπατάει ελεύθερα, στο 

περιθώριο κάθε δραστηριότητας191. Επιπλέον, στο βάθος δεξιά έχει προστεθεί µια πολυτελής 

οικία ύστερα από υπόδειξη του Rowan, ώστε «η περιοχή να µην έχει την εµφάνιση ενός φτωχού 

οικισµού» 192. Ωστόσο, λίγα χρόνια πριν, αµέσως µετά από την απεργία του 1934, η Martha 

Gelhorn, απεσταλµένη του Harry Hopkins (διευθυντή του WPA) στην περιοχή έγραφε στην 

αναφορά της ότι «η επαρχία της Gastonia είναι, κατά τη γνώµη µου, ιδανικό µέρος για να 

                                                 
189 Για την τοιχογραφία και την απεργία, βλ. Bridwell Beckham, 192-197. 
190 Η δεύτερη απεργία κηρύχθηκε στo πλαίσιo της γενικής κλαδικής απεργίας του 1934· James A. Hodges, New Deal Labor 
Policy and the Southern Cotton Textile Industry, 1933-1941, University of Tennessee Press, Νόξβιλ 1986, ιδίως το 7ο 
κεφάλαιο («The General Strike, September 1934»), 104-118. 
191 Bridwell Beckham, 197. 
192 Ό. π. 
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περιέλθει κανείς σε κατάσταση µελαγχολίας» 193. Αυτήν ακριβώς τη µελαγχολία επιχείρησε ο 

Rowan να εξαφανίσει από την τοιχογραφία του Speight αλλοιώνοντας κάθε στοιχείο της τοπικής 

πραγµατικότητας, από το τοπίο και τις οικονοµικοκοινωνικές συνθήκες µέχρι την ισορροπία των 

έµφυλων σχέσεων, αφού οι ρόλοι των δυο φύλων παρουσιάστηκαν τελικά αντεστραµµένοι, 

δηλαδή ο άνδρας εντός του κλωστηρίου και η γυναίκα εκτός. 

Στις παραγγελίες για τη διακόσµηση των δηµόσιων κτιρίων του Νότου η απεικόνιση 

σκηνών από την σύγχρονη ζωή παρουσιάζει ουσιαστικές διαφορές σε σχέση µε τις αντίστοιχες 

για τα δηµόσια κτίρια των Μεσοδυτικών Πολιτειών των ΗΠΑ. Στην εικόνα του «συντροφικού 

ιδανικού» οι πρωταγωνιστές είναι πάντα λευκοί. Στην εικονογραφία του Νότου, όµως, στο 

περιθώριο του «συντροφικού ιδανικού» απεικονίζονται αφροαµερικανοί εργάτες, των οποίων η 

θέση είναι πάντοτε κατώτερη σε σχέση µε εκείνη του λευκού πρωταγωνιστικού ζευγαριού. Η 

απεικόνιση της γυναικείας, ακόµη και της παιδικής εργασίας δεν αποτελεί απαγορευµένο θέµα 

όταν υποκείµενό της είναι οι αφροαµερικάνοι. Στο έργο του Charles W. Ward «Συλλέκτες 

βαµβακιού» για το Roanoke Rapids της North Carolina, το ιδανικό της ξένοιαστης οικογενειακής 

ζωής των λευκών αγροτών, αντικαθίσταται από την εικόνα της σκληρής πραγµατικότητας της 

ζωής των αφροαµερικανών εργατών στις βαµβακοφυτείες του Νότου (εικ.75). Εδώ όλοι, ακόµη 

και το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας, εργάζονται εκτελώντας µάλιστα µια σκληρή, επίπονη 

εργασία. Η γυναίκα εικονίζεται βέβαια µαζί µε το παιδί της, αλλά πρόκειται για µια διαφορετική 

εικόνα µητρότητας, η οποία δε συνδέεται µε την ασφάλεια της οικογενειακής εστίας, µια εικόνα 

από την οποία απουσιάζει κάθε στοιχείο ευηµερίας. 

Η αναπαράσταση του φύλου σε αυτό, αλλά και σε άλλα έργα τέχνης επηρεάζεται 

σίγουρα από τις φυλετικές διακρίσεις που κυριαρχούσαν στον αµερικάνικο Νότο. Ωστόσο, η 

φυλετική ανισότητα χρειάζεται να ιδωθεί υπό το πρίσµα της οικονοµικής εκµετάλλευσης. Ο 

καθοριστικός παράγοντας που διαφοροποιεί µορφοπλαστικά τις εικόνες αυτές, είναι η 

διαφορετική οργάνωση της αγροτικής οικονοµίας στο Νότο, όπου εξέλειπαν οι ανεξάρτητοι 

µικροκαλλιεργητές και κυριαρχούσαν οι µεγαλογαιοκτήµονες, στη γη των οποίων εργάζονταν σε 

συνθήκες σκλαβιάς οι αφροαµερικανοί εργάτες. Εποµένως, το οικονοµικό σύστηµα του Νότου 

διαµόρφωνε διαφορετικές συνθήκες καταπίεσης και εκµετάλλευσης και τα φυλετικά στερεότυπα 

επιστρατεύονταν απλά για να διατηρηθούν οι συνθήκες αυτές. Τελικά, η ταξική εκµετάλλευση 

αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση του τρόπου απεικόνισης των αφροαµερικανών, καθώς 

αυτή διαµορφώνει τόσο τις ρατσιστικές αντιλήψεις απέναντι σε αυτούς, όσο και τις αντιλήψεις 
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απέναντι στην έµφυλη ταυτότητα όσων ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Ο αφροαµερικάνος 

άνδρας και η σύντροφός του είναι ίσοι, σύµφωνα µε την οπτική του λευκού καλλιτέχνη, µόνο 

που η εξίσωση αυτή γίνεται προς τα κάτω, δηλαδή σε αυτό που δεν διαφέρουν είναι στο βαθµό 

και στον τρόπο της οικονοµικής εκµετάλλευσης και της κοινωνικής περιθωριοποίησής τους. Οι 

σχέσεις αυτές αποτυπώνονται στην πλειοψηφία των παραγγελιών που προορίζονταν για τις 

πολιτείες του Νότου. Παραθέτουµε ενδεικτικά τα έργα: «Συλλέκτες βαµβακιού» της Ethel 

Magafan (εικ.76), στο οποίο όµως υπογραµµίζεται η αξιοπρέπεια των αφροαµερικανών ανδρών 

και γυναικών εργατών· «Η τελευταία διαλογή» του Victor Arnautoff (εικ.77), όπου τονίζονται οι 

σκληρές συνθήκες εργασίας· «Βαµβακοβιοµηχανία της North Carolina» της Alicia Weincek 

(εικ.78), στο οποίο προστίθεται η φιγούρα του λευκού επιστάτη και «Γεωργία και βιοµηχανία 

του παρελθόντος και του παρόντος στην επαρχία Colleton» του Sheffield Kagy για το 

Walterboro της South Carolina (εικ.79). Στο τελευταίο έργο, στο κέντρο της σύνθεσης, 

αντιπαραβάλλεται η έφιππη µορφή του λευκού άνδρα επιστάτη µε την υποταγµένη, σκυµµένη 

µορφή της αφροαµερικανίδας που συλλέγει το βαµβάκι. Μέσω του τίτλου του έργου, η εικόνα 

της αυστηρής ιεραρχίας προβάλλεται ως ένα διαχρονικό φαινόµενο και φυσικοποιούνται κατά 

συνέπεια οι σχέσεις ανισότητας και εκµετάλλευσης.  

Συνοψίζοντας, ο άνδρας και η γυναίκα της αµερικάνικης αγροτικής κοινωνίας 

παρουσιάζονται στην τέχνη του New Deal να επιτελούν αυστηρά διαχωρισµένους ρόλους. Το 

στοιχείο αυτό εκδηλώνεται βασικά στον έµφυλο καταµερισµό της εργασίας. Ο άνδρας 

εικονίζεται κατά κανόνα σε απόσταση από το σπίτι, δουλεύοντας τη γη ή (στις παραστάσεις που 

αναφέρονται στον 19ο αιώνα) θεµελιώνοντας την νέα κοινότητα. Ακόµη και όταν βρίσκεται 

κοντά στο σπίτι ο ρόλος που ενσαρκώνει είναι αυτός του προστάτη της οικογένειας και του 

οικονοµικού στυλοβάτη της. Αντίθετα, η γυναίκα είναι περιορισµένη στον µικρόκοσµο του 

νοικοκυριού, ενσαρκώνει κατά κανόνα το ρόλο της µητέρας και ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά 

µε τη φροντίδα της οικογένειας. Η συµµετοχή της στην παραγωγική εργασία αποκρύπτεται, ενώ 

ακόµη και στις περιπτώσεις που απεικονίζεται στο χωράφι, ο ρόλος της εκεί είτε είναι 

υποδεέστερος από του άνδρα είτε είναι καθαρά συµβολικός. Επιπλέον, η ιδέα της τεχνολογικής 

εξέλιξης και της προόδου συνδέεται αποκλειστικά µε τον άνδρα, ενώ στη γυναίκα αποδίδεται η 

διαφύλαξη της παράδοσης και της ηθικής. Όπου εικονίζονται παιδιά, το αγόρι παριστάνεται ως 

συνεχιστής του ρόλου του πατέρα και το κορίτσι της µητέρας.  Όλα τα παραπάνω, όµως, ισχύουν 

µόνο για τη λευκή οικογένεια. Η εικόνα αλλάζει στις απεικονίσεις των αφροαµερικανών 

εργατών, οι οποίοι απεικονίζονται να εργάζονται το ίδιο σκληρά, ανεξάρτητα από την έµφυλη 

ταυτότητά τους.  
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Με βάση την τελευταία παρατήρηση διαπιστώνουµε ότι ο βασικός παράγοντας που 

επηρεάζει την απόδοση του άνδρα και της γυναίκας στην κρατική τέχνη της περιόδου 

(τουλάχιστον στις ηθογραφικές αγροτικές σκηνές) είναι η ταξική ταυτότητα. Τόσο στις σκηνές 

από τη ζωή στα µικρά οικογενειακά αγροκτήµατα των Μεσοδυτικών Πολιτειών, όσο και στις 

σκηνές από τη ζωή στις φυτείες του Νότου, η ταξική ταυτότητα καθορίζει τι θα παραλειφθεί, τι 

θα περιληφθεί και πως αυτό θα αποδοθεί στη σύνθεση. Στην πρώτη περίπτωση, παρουσιάζονται 

µόνο οι οικονοµικά αυτοδύναµοι αγρότες και παραλείπεται η απεικόνιση όσων έχασαν τη 

δουλειά τους λόγω της οικονοµικής κρίσης και της εκβιοµηχάνισης της αγροτικής παραγωγής ή 

όσων επλήγησαν από το ιδιαίτερα οξύ τη δεκαετία του ’30 πρόβληµα της ξηρασίας. Στα µικρά 

οικογενειακά αγροκτήµατα απεικονίζεται η λευκή µεσοαστική οικογένεια. Αυτή αποτελεί την 

πρώτη επιλογή του ζωγράφου και από εκεί και πέρα, την επεξεργασία κάθε µέλους της 

οικογένειας καθορίζουν οι στερεότυπες έµφυλες αντιλήψεις, µε τους υπεύθυνους της πολιτείας 

να επεµβαίνουν, όταν διακυβεύεται η ανδρική κυριαρχία. Στη δεύτερη περίπτωση, όµως, οι 

στερεότυπες αντιλήψεις για τη «φύση» των δυο φύλων, εξανεµίζονται όταν πρόκειται να 

απεικονιστούν αφροαµερικανοί άνδρες και γυναίκες. Εδώ δεν έχει σηµασία αν ο άνδρας 

αποδίδεται αρκετά αρρενωπός ή αν η γυναίκα εκπέµπει «χάρη και γοητεία», ούτε διαµαρτύρεται 

κανείς εάν απεικονίζεται η παιδική εργασία. Ταυτόχρονα, σε ότι αφορά τις παραγγελίες που 

προορίζονταν για τον αµερικάνικο Νότο, η έµφυλη ταυτότητα του λευκού άνδρα δεν καθορίζεται 

από την µυϊκή του δύναµη και την εργασία του (όπως συµβαίνει στη δηµόσια τέχνη των 

Μεσοδυτικών Πολιτειών), αλλά από την εξουσία του απέναντι στους αφροαµερικανούς. Από τη 

στιγµή που ο λευκός άνδρας σπανίως αποδίδεται να εκτελεί κάποια χειρωνακτική εργασία, είναι 

επόµενο η σύντροφός του να παρουσιάζεται αυτοµάτως πιο αδρανής από την αγρότισσα των 

υπόλοιπων περιοχών της αµερικάνικης επικράτειας και η σφαίρα των δραστηριοτήτων της να 

είναι ακόµη πιο περιορισµένη.  
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3. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

3.1. Το κοινωνικό φύλο στη σοβιετική πόλη.  

Οι πρώτες απεικονίσεις της γυναίκας στη σοβιετική τέχνη είναι αλληγορικές και 

επιστρατεύονται για τον επαναπροσδιορισµό της κοινωνικής ταυτότητας του πολίτη. Η 

γυναικεία µορφή προσωποποιεί συνήθως έννοιες όπως η ελευθερία, η δκαιοσύνη και η ιστορία 

και η απόδοσή της παραπέµπει άµεσα στην εικονογραφική παράδοση της περιόδου της γαλλικής 

επανάστασης και της γαλλικής δηµοκρατίας194. Σταδιακά οι αλληγορικές µορφές 

εγκαταλείπονται για χάρη µιας τέχνης περισσότερο κατανοητής στο ευρύ κοινό. Η 

«αναγνωσιµότητα» του έργου τέχνης αποτελούσε αίτηµα όχι µόνο του κράτους αλλά και ενός 

σηµαντικού κοµµατιού του κοινού που ανήκε στην εργατική τάξη. Ήδη τον Μάρτιο του 1919 οι 

εργάτες του σοβιέτ της Μόσχας διαµαρτύρονταν ενάντια στη χρησιµοποίηση συµβολικών και 

αλληγορικών εικόνων και στα κρυπτογραφηµένα νοήµατα του φουτουρισµού και της τέχνης της 

πρωτοπορίας και για τους λόγους αυτούς αποφάσισαν την ενεργή ανάµειξή τους στο 

καλλιτεχνικό περιβάλλον της πόλης µε σκοπό τη δηµιουργία µιας τέχνης περισσότερο προσιτής 

στην εργατική τάξη195. Η εγκατάλειψη των αλληγορικών αναπαραστάσεων αυτού του είδους 

οφειλόταν όµως, στο µεγαλύτερο βαθµό, στην αστική προέλευσή τους, η οποία ερχόταν σε 

σύγκρουση µε την πρόθεση της δηµιουργίας µιας τέχνης για την εργατική τάξη. Σε µια περίοδο 

ιδεολογικής πόλωσης κάθε σχέση µε τις αξίες του δυτικού αστικού πολιτισµού ήταν ύποπτη και 

ανεπιθύµητη 196. Η νέα τέχνη χρειαζόταν να στηριχθεί σε ρεαλιστικές µορφές από τον κόσµο της 

εργασίας και όχι σε αφηρηµένα σύµβολα.  

Στα πρώτα έργα ζωγραφικής µετά από την Οκτωβριανή επανάσταση η γυναίκα εκφράζει 

τις πολιτικές αλλαγές της εποχής µε πιο έµµεσο τρόπο σε σχέση µε τον άνδρα. Οι ζωγράφοι της 

περιόδου µεταχειρίζονται συνήθως τη µορφή του άνδρα ως σύµβολο της επανάστασης και της 

πολιτικής δράσης, ενώ σε ότι αφορά τη γυναίκα καταφεύγουν στον µητρικό της ρόλο για να 

εκφράσουν συµβολικά την ελπίδα για το µέλλον. ∆υο πρώιµα σοβιετικά έργα ο «Μπολσεβίκος» 

του Boris Kustodiev και «Το έτος 1918 στο Πέτρογκραντ» του Kuzma Petrov Vodkin, 

καταδεικνύουν αυτήν την τάση (εικ.80-81). Στη σύνθεση του Petrov-Vodkin η γυναικεία µορφή 

χρειάζεται να συνδεθεί µε τον στερεότυπο «βιολογικό ρόλο» της, εκείνον της µητέρας, για να 

                                                 
194 Bonnell, 67. Σε πολλές απεικονίσεις της περιόδου η γυναίκα αποδίδεται ως µια άλλη, κόκκινη «Μαριάννα». 
195 Bonnell, 73. Παρόµοια απόφαση έλαβε και το σοβιέτ της Πετρούπολης τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Οι αντιδράσεις 
αυτές συνδέονται µε την Proletkult (Οργάνωση για την Προλεταριακή Κουλτούρα), της οποίας η δράση και οι αισθητικές 
ιδέες είχαν σηµαντική απήχηση στην εργατική τάξη των αστικών κέντρων, ιδίως κατά την περίοδο 1917-1920. Για την 
Proletkult βλέπε, Lynn Mally, Culture of the Future: the Proletkult Movement in Revolutionary Russia, University of 
California Press, Μπέρκλεϊ 1990.     
196 Bonnell, 73-74. 
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εξυψωθεί σε σύµβολο της πολιτικής αλλαγής. Ο ζωγράφος τοποθετεί σε πρώτο πλάνο το ζευγάρι 

µιας µητέρας και ενός βρέφους, η απόδοση του οποίου παραπέµπει στη θρησκευτική τέχνη της 

Αναγέννησης (το έργο είναι άλλωστε γνωστό και µε τον τίτλο «Η Μαντόνα του Πέτρογκραντ). 

Ο Petrov-Vodkin στηρίζεται στη θρησκευτική εικονογραφική παράδοση προσδίδοντας όµως ένα 

καινούριο, πολιτικό νόηµα στο έργο του: η γυναίκα, περισσότερο από ένα βρέφος, «θρέφει» µια 

ιδέα. Σε αντίθεση όµως µε την πρωταγωνίστρια του έργου του Petrov-Vodkin, ο άνδρας του 

Kustodiev απεικονίζεται ως ενεργό πολιτικό υποκείµενο· φέρει µια συγκεκριµένη ταξική και 

πολιτική ταυτότητα. Επιπλέον, ο µπολσεβίκος του Kustodiev συνδέεται µε µια ευρύτερη 

πολιτική οικογένεια, το εξεγερµένο πλήθος που έχει καταλάβει την πόλη. Το πολιτικό µήνυµα 

στα δυο έργα καθορίζεται από το φύλο των πρωταγωνιστών τους: η εσωτερικότητα, η 

πνευµατικότητα και η παθητικότητα, στοιχεία που συνδέονταν παραδοσιακά µε τη γυναίκα, 

αξιοποιούνται για τη σύνθεση ενός αφηρηµένου συµβολικού έργου·  αντίθετα, η ενέργεια και ο 

δυναµισµός, στερεότυπα γνωρίσµατα του άνδρα, χρησιµοποιούνται για τη σύνθεση ενός άµεσου 

πολιτικού σχολίου. Τέλος, ο άνδρας συνδέεται µε την κοινωνική δράση και η γυναίκα µε την 

οικογένεια. 

 Το 1923, ωστόσο, ο Kuzma Petrov Vodkin παρουσίασε µε το έργο του «Μετά τη Μάχη» 

µια από τις πρωιµότερες εικόνες της πολιτικά συνειδητοποιηµένης αγωνίστριας (εικ.82). Ο 

Petrov Vodkin κατέφυγε σε µια τολµηρή οργάνωση της σύνθεσης για να αποδώσει τη σχέση του 

παρελθόντος µε το παρόν και το µέλλον. Το παρελθόν διαχωρίζεται από το παρόν χρωµατικά 

(κυριαρχούν το µπλε-µωβ και οι γκρίζοι τόνοι), αλλά και τεχνοτροπικά, αφού για το κοµµάτι 

αυτό ο ζωγράφος αντλεί στοιχεία από τα µοντέρνα ιδιώµατα της εποχής του, σε αντίθεση µε το 

πιο παραστατικό πρώτο πλάνο  της σύνθεσης (παρόν). Μπροστά από αυτό το φόντο-παρελθόν, 

στο οποίο ξεχωρίζουν η µορφή ενός νεκρού συντρόφου και σπαράγµατα από την πρόσφατη 

µάχη, τοποθετούνται τρεις στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού. Από αυτούς ξεχωρίζει η γυναίκα 

στα δεξιά, η οποία στέκεται όρθια απλώνοντας µε αποφασιστικότητα τα χέρια της στο τραπέζι 

(νύξη για τη µελλοντική µάχη). Το κόκκινο µαντήλι της, αλλά και το πιστόλι που είναι ζωσµένο 

στη µέση της, ενισχύουν τη δυναµικότητά της. Η γυναίκα αυτή έρχεται σε αντίθεση µε τον 

άνδρα στα δεξιά, ο οποίος αποδίδεται σε µια παθητική στάση περισσότερο «γυναικεία» παρά 

«ανδρική». 

Την ίδια χρονιά, η Evgenia Evenbakh, µαθήτρια του Petrov-Vodkin ολοκλήρωσε το έργο 

της «∆υο φοιτητές» (εικ.83). Σε µια µοντέρνα σύνθεση, µε πρωτότυπη οργάνωση του χώρου και 

φανερή την επίδραση του δασκάλου της σε ότι αφορά τη χρήση ζωηρών, µεγάλων χρωµατικών 

επιφανειών, η Evenbakh προβάλλει διαγώνια το άνω µέρος µιας φοιτήτριας κι ενός φοιτητή. 
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Χρησιµοποιώντας το κόκκινο για να αποδώσει την πόλη που καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος 

της σύνθεσης, αλλά και αντιπαραθέτοντας στους δυο φοιτητές τη µορφή µιας νοικοκυράς, η 

ζωγράφος καταδεικνύει µε λιτά µέσα την εξέλιξη µιας ολόκληρης κοινωνίας. Η θέση της 

φοιτήτριας στη σύνθεση (στο πλευρό του άνδρα) και η χρωµατική επεξεργασία της µορφής της, 

υπογραµµίζουν το νέο κοινωνικό της ρόλο. 

Από τα µέσα της δεκαετίας και µετά, οπότε εντείνεται ο ανταγωνισµός των 

καλλιτεχνικών οµάδων για µια τέχνη µε µορφή προσιτή στην εργατική τάξη και µε περιεχόµενο 

αντληµένο από τη ζωή της, η γυναίκα αρχίζει να εµφανίζεται συχνότερα στις εικαστικές τέχνες 

στο ρόλο της προλετάριας ή της πολιτικά διαφωτισµένης γυναίκας. Ζωγράφοι επηρεασµένοι από 

διαφορετικές καλλιτεχνικές κινήσεις επεξεργάζονται την εικόνα µιας γυναίκας αναβαθµισµένης 

κοινωνικά χάρη στην επανάσταση. Τα έργα «Εργάτριες Υφαντουργείου» του Aleksandr 

Deineka, «Οδηγός Τραµ», του Aleksandr Samokhvalov και «Στο δρόµο προς το Rabfak» του 

Boris Ioganson εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία (εικ.84-86).  

Στην εικαστική παραγωγή των Deineka και Samokhvalov διακρίνει κανείς ένα σταθερό 

και έντονο ενδιαφέρον για τη γυναικεία µορφή, αλλά και γενικότερα για το ζήτηµα της 

γυναικείας χειραφέτησης. Οι δυο ζωγράφοι συµµετείχαν κατά τη δεκαετία του 1920 σε µερικές 

από τις πιο ριζοσπαστικές καλλιτεχνικές οµάδες της εποχής: ο Deineka στην OSt (Εταιρεία 

Ζωγράφων Καβαλέτου), ο Samokhvalov στην Krug (Ο Κύκλος), ενώ προς το τέλος της 

δεκαετίας προσχώρησαν και οι δυο στην οµάδα Oktyabr (Οκτώβρης). Οι παραπάνω οµάδες 

απέρριπταν σε γενικές γραµµές την αφαίρεση, αναζητώντας µια σύγχρονη ρεαλιστική µορφή 

τέχνης, στηριζόµενη όµως στις πρόσφατες κατακτήσεις µοντέρνων καλλιτεχνικών ρευµάτων 

όπως το Νταντά, ο Γερµανικός Εξπρεσιονισµός, ο Φουτουρισµός και ο Κονστρουκτιβισµός. ∆υο 

παραδείγµατα αυτού του «νέου ρεαλισµού» είναι οι «Εργάτριες Υφαντουργείου» και η «Οδηγός 

Τραµ». Στο πρώτο έργο, ο Deineka υπογραµµίζει τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των 

εργαζόµενων γυναικών τοποθετώντας τις τρεις µορφές σε ένα µοντέρνο, ευρύχωρο και φωτεινό 

περιβάλλον (στο βάθος βρίκεται ένα µεγάλο παράθυρο, το οποίο καταλαµβάνει σχεδόν όλο το 

ύψος του τοίχου). Χρησιµοποιώντας απλές γεωµετρικές φόρµες και µεγάλες χρωµατικές 

επιφάνειες στις οποίες κυριαρχούν οι λευκοί και µεταλλικοί τόνοι, δηµιουργεί την αίσθηση ενός 

φωτεινού και ευχάριστου σύγχρονου χώρου εργασίας. Σε αυτό το περιβάλλον αναδεικνύονται οι 

µορφές των εργατριών, οι οποίες ξεχωρίζουν χάρη στο καθαρό περίγραµµά τους και τη λιτή, 

αλλά µοντέρνα όψη τους (τα µαλλιά τους είναι µαζεµένα σύµφωνα µε το στυλ της νέας γυναίκας 

της πόλης). Οι εργάτριες αποδίδονται ξυπόλητες, γεγονός που υπογραµµίζει την καθαριότητα 

του περιβάλλοντος και τις υγιεινές συνθήκες εργασίας.  
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Ο Samokhvalov, από την άλλη, µε το µνηµειακό πορτραίτο της «Οδηγού Τραµ» 

επιχειρεί να εξυψώσει την «νέα γυναίκα» σε σύµβολο του εκσυγχρονισµού της σοβιετικής 

κοινωνίας. Ο ίδιος ο ζωγράφος περιέγραψε το µήνυµα του έργου ως εξής: «το κυριότερο που 

ήθελα να πω ήταν ότι η κολοσσιαία, τροµερή δύναµη του ηλεκτρισµού –η οποία θεωρούνταν 

κατά το παρελθόν υποταγµένη µόνο στον προφήτη Ηλία και στον κεραύνιο ∆ία- είχε πλέον 

υποταχθεί σε µια απλή εργάτρια. Εάν η εργάτρια αυτή βρισκόταν πρόσωπο µε πρόσωπο µε την 

Αθηνά στο άρµα της, εκείνη η οποία θα έµενε έκπληκτη θα ήταν η Αθηνά και όχι η οδηγός»197. 

Εξισώνοντας ο Samokhvalov την οδηγό µε θεϊκές φιγούρες του παρελθόντος, επιχείρησε να 

καταδείξει την ισχυροποίηση του άλλοτε «ασθενούς» φύλου και να την αποδώσει στις 

κοινωνικές αλλαγές που επέφερε η επανάσταση. Μορφολογικά, η αίσθηση της νέας δύναµης της 

γυναίκας υποδηλώνεται µέσω του όγκου της µορφής, του έντονου περιγράµµατός της και της 

αυστηρής της στάσης. Η ζωηρή πινελιά του ζωγράφου και οι έντονες και αντιτιθέµενες 

χρωµατικές επιφάνειες προσδίδουν κίνηση στο έργο, στοιχείο που αναδεικνύει ακόµη 

περισσότερο τη συµπαγή γυναικεία µορφή. Ωστόσο, είναι εµφανής η προσπάθεια του 

Samokhvalov να συνθέσει µια µορφή Νέας Γυναίκας, στην οποία η δύναµη συνδυάζεται µε τη 

θηλυκότητα, προσπάθεια που είναι εµφανής ιδίως στο πλάσιµο του κάτω µέρος του σώµατος της 

γυναίκας. Η απόπειρα αυτή του Samokhvalov δείχνει ότι ο καλλιτέχνης βασίστηκε για την 

απόδοση της µορφής τόσο στις παραδοσιακές αντιλήψεις για το γυναικείο φύλο, όσο και στις 

νεότερες φεµινιστικές ιδέες, γεγονός που φανερώνεται εξάλλου από τον τρόπο που περιέγραψε ο 

ίδιος ο καλλιτέχνης την κεντρική ιδέα του έργου και εκφράζεται αισθητικά µε τη µείξη 

µοντέρνων και κλασικών τεχνοτροπικών στοιχείων. 

Αντίθετα, ο  Ioganson µε το «Στο δρόµο προς το Rabfak» πραγµατεύεται το θέµα των 

ίσων ευκαιριών των δυο φύλων στη σοβιετική κοινωνία µεταχειριζόµενος πιο συµβατικά 

τεχνοτροπικά µέσα (o Ioganson υπήρξε από τα ιδρυτικά µέλη της AKhRR). Τα Rabfak ήταν 

σχολές, οι οποίες προετοίµαζαν τους εργάτες για την είσοδό τους στα ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα της χώρας. Ο Ioganson, δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην αποτύπωση ενός ψυχολογικού 

πορτραίτου των απεικονιζόµενων φοιτητών, τονίζοντας ιδιαίτερα την ταξική προέλευσή τους (η 

απλή ενδυµασία τους δηλώνει την προλεταριακή τους ταυτότητα).  Μεταξύ των τριών µορφών η 

νεαρή γυναίκα είναι εκείνη που ξεχωρίζει στη σύνθεση χάρη στην αντίθεσή της µε τους δυο 

άνδρες: η µορφή της γυναίκας είναι πιο «ανοιχτή» προς το βλέµµα του θεατή λόγω της στάσης 

του σώµατός της και του υψωµένου κεφαλιού της, τη στιγµή που οι δυο άντρες παρουσιάζονται 

                                                 
197 Russia in New York and Bilbao, κατ. έκθ., Yevgenia Petrova και Lydia Iovleva (επιµ.), Palace Editions, Αγ. Πετρούπολη 
2006, 336.   
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πιο «κλειστοί», συγκεντρωµένοι στα εγχειρίδιά τους. Εξάλλου, η γυναίκα αποτελεί τη µορφή µε 

το µεγαλύτερο συµβολικό φορτίο, όπως µαρτυρά το κόκκινο ρούχο της, αλλά και το στραµµένο 

προς το µέλλον βλέµµα της. Με τον τρόπο αυτό ο Ioganson εστιάζει στην αποφασιστικότητα της 

γυναίκας να εκµεταλλευτεί τη δυνατότητα που της παρέχει το σοβιετικό κράτος για ίσες 

ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την εργασία.  

  Οι απεικονίσεις αυτές αντανακλούν το αρχικό έµπρακτο ενδιαφέρον του Κόµµατος για 

το γυναικείο ζήτηµα, ενδιαφέρον που χαρακτηρίζει την πολιτική δράση του Κόµµατος µέχρι 

περίπου το 1930. Η σταθεροποίηση του Στάλιν στην κοµµατική ηγεσία είχε σαν αποτέλεσµα την 

υποχώρηση ενός έντονου κοινωνικού πειραµατισµού και του πολύπλευρου διαλόγου που τον 

συνόδευε. Οι διαταγές και η καταστολή άρχισαν να υποκαθιστούν ολοένα και περισσότερο τα 

επιχειρήµατα και τις προτάσεις. Οι συνθήκες αυτές δεν άφηναν πολλά περιθώρια για ανεξάρτητη 

κοινωνική δράση. Επιλέον, µε την εφαρµογή του Α' Πενταετούς Πλάνου δόθηκε προτεραιότητα 

στην αύξηση των ρυθµών της παραγωγής και η συνακόλουθη, πρωτοφανής για τη ρωσική 

κοινωνία, συµµετοχή των γυναικών στον παραγωγικό τοµέα λειτούργησε ως άλλοθι για την 

σοβιετική εξουσία, η οποία πρόβαλλε την συµµετοχή αυτή ως τεκµήριο της εξάλειψης της 

έµφυλης ανισότητας. Με άλλα λόγια, η ταχεία οικονοµική ανάπτυξη µετά το 1928 µετέτρεψε 

έναν επιθυµητό πολιτικό στόχο (δηλαδή την έµφυλη ισότητα) σε µια πιεστική οικονοµική 

ανάγκη198. Η πολιτική του Κόµµατος απέναντι στις γυναίκες βασιζόταν στην ίδια στρατηγική µε 

την πολιτική του απέναντι στους εργάτες. Τα συµφέροντα των γυναικών, όπως και τα 

συµφέροντα της εργατικής τάξης, υποτάσσονταν αδιάκοπα στα παραγωγικά, συσσωρευτικά και 

επενδυτικά συµφέροντα του Κόµµατος199. 

Επειδή ακριβώς η συµµετοχή της γυναίκας στην παραγωγή προβλήθηκε ως απόδειξη της 

«ισότητας στην πράξη», ο ρόλος που ενσαρκώνει η γυναίκα στη σοβιετική εικονογραφία της 

δεκαετίας του ’30 είναι βασικά εκείνος της εργάτριας. Τα έργα της περιόδου παρουσιάζουν ένα 

ευρύ φάσµα επαγγελµατικών κλάδων στο οποίο εργαζόταν η «νέα γυναίκα». Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι αρκετά από τα έργα αυτής της κατηγορίας δηµιουργήθηκαν από γυναίκες 

καλλιτέχνες. Αναφέρουµε ενδεικτικά τα έργα «Έλεγχος προϊόντων κατά την εµφιάλωση του 

µεταλλικού νερού Narsan» της Elena Bebutova-Kuznetsova, «Γυναίκες Ραδιοτηλεγραφίστριες» 

της Maria Bri-Bein και «Επίσκεψη σε εργοστάσιο ρουλεµάν» της Elena Melnikova (εικ.87-89). 

Οι δυο πρώτες συνθέσεις που δηµιουργήθηκαν στο ενδιάµεσο στάδιο από τη διάλυση των 

                                                 
198 Gail Warshofsky Lapidus, «Women in Soviet Society: Equality, Development, and Social Change», στο Stalinism. The 
Essential Readings, επιµ. David L. Hoffmann, Blackwell Publishing, Οξφόρδη 2003, 219. 
199 Goldman, Industrial Politics, 76. 
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καλλιτεχνικών οµάδων το 1932 µέχρι την καθιέρωση του σοσιαλιστικού ρεαλισµού το 1934 

βρίσκονται τεχνοτροπικά εγγύτερα στο πνεύµα της δεκαετίας του ’20, απέχοντας από έναν 

στείρο ακαδηµαϊσµό. Οι γυναίκες παρουσιάζονται σε υπεύθυνα πόστα, αφού στην πρώτη 

περίπτωση δεν απεικονίζονται να δουλεύουν απλώς στη γραµµή παραγωγής, αλλά να 

επιθεωρούν το προϊόν, ενώ στη δεύτερη παριστάνονται να έχουν αναλάβει τη µετάδοση 

σηµαντικών µηνυµάτων (η καθιστή φιγούρα φαίνεται να είναι απλή υπάλληλος, ενώ η όρθια 

κατέχει µάλλον κάποιο υψηλότερο πόστο). Σηµαντικό είναι επίσης το στοιχείο της απουσίας 

κάποιας ανδρικής µορφής, µέσω της οποίας υπογραµµίζεται η ανεξαρτησία της νέας εργάτριας 

και η ικανότητά της να εκτελεί την εργασία της χωρίς την ανδρική επίβλεψη. 

Το έργο της Melnikova αντίθετα, ολοκληρωµένο το 1937, είναι αντιπροσωπευτικό των 

αλλαγών που συντελέστηκαν στη ρωσική κοινωνία από τα µέσα της δεκαετίας του ’30 και µετά. 

Τεχνοτροπικά βρίσκεται κοντά στο έργο της Bri-Bein, ενώ η χρήση των λευκών και µεταλλικών 

χρωµατικών τόνων στο βάθος (ιδίως στην οροφή) ανακαλεί τις «Εργάτριες σε υφαντουργείο» 

του Deineka. Με τον τρόπο αυτό µεταδίδεται η αίσθηση ενός φωτεινού και υγιεινού 

βιοµηχανικού περιβάλλοντος. Στο έργο απεικονίζονται τόσο εργάτριες, όσο και εργάτες, αλλά 

παρά το γεγονός ότι η κεντρική φιγούρα είναι γυναίκα, τον ρόλο του ανώτερου στελέχους 

φαίνεται να ενσαρκώνει ο άνδρας στα αριστερά, ο οποίος είναι αποκοµµένος από την υπόλοιπη 

οµάδα και ενθαρρύνει µε την κίνηση του χεριού του τη νεαρή κοπέλα να ελέγξει την ποιότητα 

του προϊόντος. Από τον τίτλο του έργου µπορούµε να υποθέσουµε ότι ο άνδρας αυτός ξεναγεί 

την οµάδα των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου και άρα κατέχει κάποια 

ανώτερη ιεραρχικά θέση. Την υπόθεση αυτή ενισχύει επίσης η στάση του σώµατός του και ιδίως 

του κεφαλιού του, το οποίο δεν είναι στραµµένο µε περιέργεια προς το προϊόν, όπως συµβαίνει 

στην περίπτωση των υπόλοιπων µορφών, αλλά στους επισκέπτες του. Η µορφή αυτή φαίνεται να 

είναι τελικά αντιπροσωπευτική της νέας διευθυντικής ελίτ, η οποία αναδείχθηκε µε την 

ενθάρρυνση της σταλινικής εξουσίας από τα µέσα της δεκαετίας του ’30 και µετά. 

Στα έργα τέχνης που εστιάζουν στο πρόσωπο της εργαζόµενης γυναίκας µπορούµε να 

διακρίνουµε µια βασική τάση: η ισότητα των δυο φύλων δηλώνεται µε την είσοδο της γυναίκας 

σε χώρους που θεωρούνταν κατά το παρελθόν ανδρικοί. Η προσέγγιση αυτή που εξέφραζε την 

γενική πολιτική γραµµή της περιόδου, ήταν ιδιαίτερα προβληµατική, γιατί ουσιαστικά ο 

κοινωνικός ρόλος του άνδρα δεν αµφισβητούνταν, ενώ η γυναικεία χειραφέτηση κρινόταν µε 

κριτήριο το βαθµό ανταπόκρισης της γυναίκας σε «ανδρικούς» ρόλους. Με αυτόν τον τρόπο 

όµως η αρρενωπότητα συνιστούσε προϋπόθεση της αναβάθµισης της κοινωνικής θέσης της 

γυναίκας. Η γυναίκα εξισωνόταν µε τον άνδρα στο βαθµό που επιδείκνυε την ίδια αντοχή και 



 97 

ικανότητα στον χώρο της εργασίας, χωρίς να χάνει βέβαια τη θηλυκότητά της. Κατά συνέπεια, η 

εικόνα της «νέας γυναίκας» προσδιοριζόταν στη σοβιετική τέχνη µε βάση ανδρικές αντιλήψεις 

σχετικά µε τον κοινωνικό και βιολογικό ρόλο του γυναικείου φύλου.  

Μπορούµε να κατανοήσουµε καλύτερα την παραπάνω εικονογραφική τάση εξετάζοντας 

τον πίνακα του Aleksandr Samokhvalov «Εργάτρια του µετρό µε κοµπρεσέρ» (εικ.90), στον 

οποίο εξυµνείται η απασχόληση της γυναίκας σε µια βαριά εργασία συνδεδεµένη συνήθως µε 

την ανδρική δύναµη200. Η ισότητα των δυο φύλων καταδεικνύεται εδώ µε την έµφαση στην 

ικανότητα της γυναίκας να αναλαµβάνει µε επιτυχία ανδρικές «δουλειές». Για να αµβλύνει και 

να εξιδανικεύσει την εικόνα της βαρίας εργασίας, ο Samokhvalov επέλεξε να παραστήσει την 

εργάτρια σε µια στιγµή ανάπαυσης. Γενικά, κατά το δεύτερο µισό της δεκαετίας του ’30 

παρατηρείται µια τάση αποφυγής αναπαράστασης της πράξης της εργασίας και µια στροφή στην 

απεικόνιση των εργατών και των εργατριών κατά τη διάρκεια των διαλειµάτων τους, την ώρα 

της αλλαγής της βάρδιας τους, ή σε στιγµές γιορτής και απόλαυσης των καρπών της εργασίας 

τους. Η τάση αυτή, που έχει πιθανότατα τις ρίζες της στην ιδιαίτερα έντονη κοινωνική 

αναταραχή (λόγω των δυο πρώτων Πενταετών Πλάνων), την όξυνση της κρατικής καταστολής 

και την συνακόλουθη ανάγκη παρουσίασης µια ανώδυνης εικόνας της «οικοδόµησης του 

σοσιαλισµού», αποκρυσταλλώνεται στα έργα της Βιοµηχανίας του Σοσιαλισµού201. Με την 

εξιδανίκευση της εργασίας επιχειρούνταν η αποµάκρυνση της σκέψης των θεατών από τα 

προβλήµατα που η ίδια η πολιτική του κόµµατος είχε δηµιουργήσει (κυρίως την 

                                                 
200 Το έργο του Samokhvalov ανήκει στον κύκλο που συνέθεσε ο ζωγράφος µε θέµα την κατασκευή του Μετρό της Μόσχας 
(οι πρώτοι σταθµοί εγκαινιάστηκαν το 1935). Ο Groys αναφέρει ότι οι metrostroevtsy (εργάτες του µετρό) 
συγκαταλέγονταν την περίοδο εκείνη ανάµεσα στους «ήρωες του νέου πολιτισµού» και ότι σε αυτούς είχε αφιερωθεί ένα 
πλήθος ποιηµάτων, µυθιστορηµάτων, θεατρικών και κινηµατογραφικών έργων και φυσικά δηµοσιογραφικών άρθρων. 
Αντιπρόσωποι των εργαζόµενων στο µετρό προσκαλούνταν σε σηµαντικές πολιτικές εκδηλώσεις και λάµβαναν διαφόρων 
ειδών τιµητικές διακρίσεις·  Boris Groys, The Art of Totality, 118. Η «Εργάτρια του µετρό µε κοµπρεσέρ» συµµετείχε στη 
µεγάλη έκθεση τέχνης Βιοµηχανία του Σοσιαλισµού. Ο σχεδιασµός της έκθεσης έγινε το 1935 και τα εγκαίνια είχαν αρχικά 
προγραµµατιστεί για το φθινόπωρο του 1937 (ώστε η έκθεση να συµπέσει µε τον εορτασµό για τα 20 χρόνια της 
Οκτωβριανής Επανάστασης). Επρόκειτο για την πρώτη πανσοβιετική έκθεση τέχνης. Το θεµατικό περιεχόµενό της ήταν 
αυστηρά καθορισµένο από το Κοµισαριάτο της Βαριάς Βιοµηχανίας, το οποίο για να κατευθύνει τους καλλιτέχνες που θα 
συµµετείχαν στην έκθεση, διένειµε σε αυτούς ένα «θεµατικό πλάνο». Στις 80 σελίδες του θεµατικού πλάνου 
προσδιορίζονταν 12 ενότητες, τις οποίες οι καλλιτέχνες έπρεπε να καλύψουν, αλλά και να µην ξεφύγουν από το πλαίσιό 
τους (η χειραφέτηση της γυναίκας αποτελούσε υποενότητα µιας γενικής θεµατικής κατηγορίας υπό τον τίτλο «Η χώρα 
µεταµορφωµένη»). Το θέµα της απεικόνισης της κατασκευής του Μετρό προτεινόταν και αυτό στο θεµατικό πλάνο της 
έκθεσης. Τελικά, λόγω των µαζικών πολιτικών εκκαθαρίσεων της διετίας 1936-1938 τα εγκαίνια της Βιοµηχανίας του 
Σοσιαλισµού αναβλήθηκαν και οι πύλες της άνοιξαν στις 18 Μαρτίου του 1939. Στη Βιοµηχανία του Σοσιαλισµού 
συµµετείχαν 700 καλλιτέχνες µε 2000 έργα. Για την έκθεση και το ιστορικό της πλαίσιο βλέπε Susan E. Reid, «Socialist 
Realism in the Stalinist Terror: The Industry of Socialism Art Exhibition, 1935-41», Russian Review 60/2, Απρίλιος 2001, 
153-184.  
201 Susan E. Reid, «All Stalin’s Women: Gender and Power in Soviet Art of the 1930s», Slavic Review 57/1, (Άνοιξη 1998), 
138. 
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υπερεντατικοποίηση των ρυθµών παραγωγής) και ο κατευνασµός της λαϊκής δυσαρέσκειας µε 

την υπόσχεση µιας πλουσιοπάροχης ανταµοιβής των κόπων τους202. 

 Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η απεικόνιση της γυναίκας σε ανδρικά επαγγέλµατα δεν 

ήταν πρωτοφανής στη ρωσική τέχνη. Αναφέρουµε ενδεικτικά το έργο του Nikolai Kasatkin 

«Εργάτρια Ορυχείου» (εικ.91). Ωστόσο, η επεξεργασία του θέµατος στο πλαίσιο του 

σοσιαλιστικού ρεαλισµού ήταν πολύ διαφορετική. Ο Kasatkin ενδιαφέρεται βασικά να αποδώσει 

την αξιοπρέπεια της εργάτριας, αντιπαραθέτοντας την περήφανη µορφή της γυναίκας µε το 

ψυχρό περιβάλλον. Αντίθετα, ο Samokhvalov επιχειρεί να δώσει ένα ηρωικό πορτραίτο. Η 

απουσία βάθους και ο έντονος φωτισµός της µορφής τονίζουν τη µνηµειακότητα και την 

πλαστικότητά της. Επιπλέον, ο ζωγράφος αποδίδει τη µορφή σε στάση κοντραπόστο, 

παραπέµποντας στην τέχνη της ελληνικής κλασικής αρχαιότητας και της ιταλικής Αναγέννησης 

και κατ’ επέκταση στο ηρωικό κλασικό ιδεώδες203. Ο Samokhvalov µεταχειρίζεται αυτά τα µέσα 

γιατί σε αντίθεση µε τη νατουραλιστική διάθεση του Kasatkin ο στόχος του είναι διαφορετικός: 

η συµβολική απόδοση του πνεύµατος µιας νέας εποχής. 

 Παρατηρώντας κανείς τη µορφή της εργάτριας διακρίνει όλα τα τυπικά γνωρίσµατα της 

ηρωίδας του σοσιαλιστικού ρεαλισµού: το νεαρό της ηλικίας της, το εύρωστο, γυµνασµένο σώµα 

της και µια υπολανθάνουσα θελκτικότητα. Η Susan E. Reid µας πληροφορεί ότι «οι λεπτοµερείς 

οδηγίες του θεµατικού πλάνου της έκθεσης προς τους καλλιτέχνες διαιώνιζαν την πατριαρχική 

σύλληψη της γυναίκας ως παθητικό αντικείµενο του ανδρικού βλέµµατος. Οι οδηγίες έδιναν 

έµφαση στην ελκυστική σωµατική εµφάνιση και όχι τόσο στις ενέργειες και τις ικανότητες των 

                                                 
202 Ωστόσο, στις αφίσες και σε φωτογραφίες που δηµοσιεύονταν στον τύπο της εποχής (για παράδειγµα στην Πράβντα ή 
στο γυναικείο περιοδικό Rabotnitsa [Εργάτρια]) οι εργάτριες απεικονίζονταν σε πολλές περιπτώσεις εν ώρα εργασίας· Reid 
All Stalin’s Women, 139. Παρατηρεί κανείς εδώ πώς διαφοροποιούνταν η κοµµατική προπαγάνδα, ανάλογα µε το κοινό στο 
οποίο απευθυνόταν. Σύµφωνα µε την Reid, δυο παράγοντες, οι οποίοι συντέλεσαν στη διαφορετικού τύπου απεικόνιση της 
βιοµηχανικής εργάτριας στις ελαιογραφίες σε σχέση µε τις γραφικές τέχνες και τη φωτογραφία ήταν αφενός οι αισθητικές 
συµβάσεις των εικαστικών τεχνών, οι οποίες καθιστούσαν ιδιαίτερα προβληµατική τη σύνδεση της γυναικείας εικόνας µε 
τη βαριά βιοµηχανική εργασία και τη σωµατική δύναµη και αφετέρου η δυσκολία ανεύρεσης κατάλληλων εικονογραφικών 
προτύπων· Reid 139. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι το άρθρο 129 του εργατικού κώδικα του 1922 εξαιρούσε τις γυναίκες 
από µια σειρά βαρέων, ανθυγιεινών και επικίνδυνων επαγγελµάτων. Η νοµική αυτή ρύθµιση ενισχύθηκε µε διατάγµατα το 
1925 και το 1932. Σε γενικές γραµµές, όµως, κατά τη δεκαετία του ’30, η προστατευτική αυτή νοµοθεσία παραβλεπόταν 
εξαιτίας της άµεσης ανάγκης του κράτους για την µαζική απασχόληση των γυναικών στην παραγωγή. Για µια γενική 
επισκόπηση των προστατευτικών για την εργάτρια νοµοθετικών ρυθµίσεων, βλ. Melanie Ilic, «Soviet Protective Labour 
Legislation and Female Workers in the 1920s and 1930s», στο Slavica Tamperensia II: Gender Restructuring in Russian 
Studies, (πρακτικά συνεδρίου, Ελσίνκι, Αύγουστος 1992), Marianne Liljestrӧm, Eila Mӓntysaari και Arja Rosenholm 
(επιµ.), University of Tampere, Τάµπερε 1993, 127-138. Σύµφωνα µε την Ilic, στόχος των ρυθµίσεων υπέρ των γυναικών 
(απαγόρευση των υπερωριών, της νυχτερινής εργασίας και της εργασίας κάτω από την επιφάνεια της γης, καθορισµός 
µέγιστου επιτρεπόµενου φορτίου για τις γυναίκες και αποκλεισµός τους από τα πιο βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλµατα του 
κλάδου της βιοµηχανίας), ήταν η προστασία της µητρότητας. 
203 Η Alison Hilton, επισηµαίνει την αναλογία της στάσης της εργάτριας του Samokhvalov µε εκείνη της Αφροδίτης της 
Μήλου·  Hilton, Feminism and Gender Values in Soviet Art, 102. Από την άλλη, η Susan E. Reid χαρακτηρίζει τη µορφή 
«µιχαηλαγγελική»· Reid, All Stalin’s Women, 138. 
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εργατριών»204. Εξετάζοντας τα σχέδια του Samokhvalov για τη σειρά των εργατριών του Μετρό, 

διαπιστώνουµε ότι ο ζωγράφος εστίασε σε µια εικόνα της «νέας εργάτριας», στην οποία η 

δύναµη συνδυάζεται µε µια έντονη σεξουαλικότητα σε ένα ηδονοβλεπτικό τελικό αποτέλεσµα 

καθορισµένο από το ανδρικό βλέµµα (εικ.92-93). Ωστόσο, για τη συµµετοχή του στην έκθεση 

αναγκάστηκε να επιλέξει µια εργάτρια πιο «ευπρεπή» και συνεπώς συµβατή µε τα επίσηµα 

αισθητικά κριτήρια της περιόδου.  Σε αυτήν διακρίνει κανείς όλα τα βασικά γνωρίσµατα της 

«χειραφετηµένης» γυναίκας της Σοβιετικής Ένωσης: την υγεία, τη δυναµικότητα, την ήρεµη 

αισιοδοξία και την ετοιµότητα για εργασία. Όµως τελικά, η γυναικεία µορφή είναι τόσο 

εξιδανικευµένη που καταλήγει εξωπραγµατική. Το µοναδικό στοιχείο της σύνθεσης που συνδέει 

τη µορφή µε τη σύγχρονή της πραγµατικότητα είναι το κοµπρεσέρ, όµως µε την προσθήκη του ο 

θεατής βρίσκεται τελικά µπροστά σε ένα ασυνήθιστο θέαµα: µια «Αφροδίτη µε κοµπρεσέρ».  

 Παρά την απεικόνιση της γυναίκας σε «ανδρικές» δουλειές, στη σοβιετική τέχνη της 

δεκαετίας του ’30 µπορεί να διακρίνει κανείς έναν έµφυλο καταµερισµό της εργασίας. Η γυναίκα 

απεικονίζεται συνήθως σε επαγγέλµατα παραδοσιακά «γυναικεία» (για παράδειγµα στον τοµέα 

της υφαντουργίας), ενώ ακόµη κι όταν αποδίδεται σε νέους γι’ αυτήν εργασιακούς χώρους, οι 

αρµοδιότητές της είναι συνήθως υποδεέστερες σε σχέση µε εκείνες του άνδρα συναδέλφου της. 

Ο έµφυλος καταµερισµός δεν αποτυπώνεται µόνο στο περιεχόµενο των έργων τέχνης, αλλά 

εκφράζεται και τεχνοτροπικά. ∆υο έργα του 1931, το «Udarnitzi (Υπερπαραγωγικές εργάτριες) 

στο εργοστάσιο Krasnaya Zaria (Κόκκινη Ανατολή)» και το «Τµήµα κατασκευής τρακτέρ στο 

εργοστάσιο Putilovsky» και τα δυο του Pavel Filonov, εκφράζουν ακριβώς αυτήν την τάση 

(εικ.94-95). Στο πρώτο έργο, η επιλογή φωτεινών χρωµατικών τόνων δηµιουργεί την αίσθηση 

ενός ευχάριστου περιβάλλοντος, µιας «γυναικείας» ατµόσφαιρας κατάλληλης για µια 

«γυναικεία» δουλειά. Αντίθετα, οι γκρίζοι και καφέ τόνοι που κυριαρχούν στη δεύτερη σύνθεση 

σε συνδυασµό µε τη χρήση µεγαλύτερου προοπτικού βάθους συντελούν στη δηµιουργία µιας πιο 

σοβαρής ατµόσφαιρας· πρόκειται για ένα αυστηρό βιοµηχανικό περιβάλλον στο οποίο κυριαρχεί 

η ανδρική παρουσία. Επιπλέον, οι άνδρες συνδέονται αµεσότερα µε την ιδέα της τεχνολογικής 

προόδου: οι άνδρες παράγουν τη νέα τεχνολογία, ενώ οι γυναίκες απλώς τη χειρίζονται. 

 Όπως προαναφέρθηκε, προς το τέλος της δεκαετίας του ’30 ο εργάτης και η εργάτρια δεν 

απεικονίζονται τόσο συχνά τη στιγµή της εργασίας τους, αλλά αρχίζει να προβάλλεται µια νέα 

περισσότερο συµβολική εικόνα τους. Η εικόνα αυτή αντανακλούσε την κοµµατική προπαγάνδα, 

σύµφωνα µε την οποία η υπεροχή της σοβιετικής κοινωνίας συνίστατο στην απελευθέρωση του 

                                                 
204 Reid, 139. 
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προλεταριάτου, στην ριζική αναβάθµιση της κοινωνικής του θέσης και στη γενική βελτίωση του 

βιοτικού του επιπέδου. Ιδιαίτερα οι υπερπαραγωγικοί εργάτες µπορούσαν να «εξαργυρώσουν» 

τη συνεισφορά τους απολαµβάνοντας τα αγαθά του «καινούριου σοβιετικού πολιτισµού» 205. Η 

«πολιτισµένη ζωή» των εργατών αυτών δεν ήταν απλώς µια νέα δυνατότητα, αλλά αποτελούσε 

υποχρέωσή τους, αφού αυτοί συνιστούσαν το σηµαντικότερο ίσως κοινωνικό πρότυπο της 

εποχής. Η τοιχογραφία του Aleksandr Deineka «Σταχανοβίτες», η οποία κοσµούσε το σοβιετικό 

περίπτερο στην ∆ιεθνή Έκθεση του 1937 στο Παρίσι, αποτελεί ένα συλλογικό πορτραίτο του 

νέου τύπου εργάτη-πολίτη (εικ.96)206. Στη σύνθεση, βιοµηχανικοί εργάτες, εργάτες σε κολχόζ 

και µηχανικοί, όλοι σταχανοβίτες, απεικονίζονται ως η πρωτοπορία της σοβιετικής κοινωνίας σε 

µια συµβολική πορεία προς το µέλλον, προς το οποίο δείχνει και η τεράστια αγαλµατική φιγούρα 

του Λένιν στο βάθος (µέρος του σχεδιαζόµενου Παλατιού των Σοβιέτ). Οι άνδρες σταχανοβίτες 

αποδίδονται ντυµένοι στα λευκά, χρώµα που συµβολίζει την αγνότητά τους και υποδηλώνει την 

πνευµατικότητά τους. Η διάταξη των µορφών στη σύνθεση αποκαλύπτει ότι οι πρωτοπόροι της 

ελίτ των σταχανοβιτών είναι ρώσοι άνδρες σταχανοβίτες, ενώ οι γυναίκες και οι αντιπρόσωποι 

διαφορετικών εθνοτήτων ακολουθούν πίσω από αυτούς. Αρκεί να παρατηρήσει κανείς τα χέρια 

των κεντρικών µορφών για να διαπιστώσει µε πόσο συµβατικό τρόπο απεικονίζονται τα δυο 

φύλα από τον Deineka: ενώ η ελεύθερη κίνηση των χεριών των δυο προπορευόµενων ανδρών 

τους χαρίζει άνεση και αυτοπεποίθηση, «χαρακτηριστικά» του δυναµικού άνδρα, οι γυναίκες 

αποδίδονται κρατώντας είτε λουλούδια είτε παιδιά είτε το χέρι ενός άνδρα (όπως η γυναίκα στα 

δεξιά), στοιχεία όλα µιας στερεότυπης θηλυκότητας. Η γυναίκα συνδέεται ξανά µε την 

αναπαραγωγή και την οικογένεια, δηλαδή µε παραδοσιακότερους ρόλους της και ο άνδρας 

παρουσιάζεται ως προστάτης της. 

 Οι «Σταχανοβίτες» του Deineka, αποτελούσαν µέρος της διακόσµησης της τελευταίας 

αίθουσας του σοβιετικού περιπτέρου, της Αίθουσας της Τιµής, η οποία περιλάµβανε επίσης ένα 

                                                 
205 Στις αρχές της δεκαετίας του ’30 εγκαινιάστηκε µια εκστρατεία για τη δηµιουργία ενός νέου τύπου καταναλωτή. Το 
Κοµισαριάτο Εµπορίου προώθησε ένα σχέδιο αναδιοργάνωσης των πολυκαταστηµάτων των µεγάλων πόλεων, σκοπεύοντας 
να τα µετατρέψει σε χώρους ικανοποίησης όχι µόνο των υλικών, αλλά και των πνευµατικών αναγκών του σοβιετικού 
καταναλωτή. Στα πολυκαταστήµατα αυτά οι εργαζόµενοι καθοδηγούσαν τους πελάτες ανάµεσα στα νέα προϊόντα, τους 
ενηµέρωναν για το νέο σοβιετικό διακοσµητικό στυλ και πολλές φορές τους υποδείκνυαν τι να αγοράσουν. Επρόκειτο για 
µια διαδικασία καλλιέργειας µιας νέας καταναλωτικής συµπεριφοράς και ενός νέου γούστου. Η εκστρατεία αυτή εξετάζεται 
στο άρθρο της Karen Kettering, «‘Even More Cosy and Comfortable’: Stalinism and the Soviet Domestic Interior, 1928-
1938», Journal of Design History, 10/2, 1997, 119-135. Εξάλλου, το 1935 αποτέλεσε την αφετηρία της εκστρατείας για τη 
γενική ανύψωση του πολιτιστικού επιπέδου του σοβιετικού πολίτη, η οποία είναι γνωστή ως kul'turnost'. Στόχος της ήταν η 
διαµόρφωση ενός πρότυπου σοβιετικού πολίτη σύµφωνα µε µια ευρύτερη έννοια της κουλτούρας, η οποία δεν αφορούσε 
µόνο την παιδεία, την πνευµατική και την πολιτιστική ζωή, αλλά επεκτεινόταν στους τοµείς της µόδας, της εξωτερικής 
εµφάνισης και της προσωπικής υγιεινής, βλ. Vadim Volkov, «The Concept of Kul'turnost': Notes on the Stalinist Civilizing 
Process», στο Stalinism: New Directions, επιµ. Sheila Fitzpatrick, Routledge, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, 2000, 210-230.   
206 Για το έργο αυτό απονεµήθηκε στον Deineka το Χρυσό Μετάλλιο. 
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άγαλµα του Στάλιν (του Sergei Merkurov) και δυο ακόµη έργα µνηµειακής ζωγραφικής των 

Aleksandr Samokhvalov και Aleksei Pakhomov207. Επιµελητής της διακόσµησης του 

εσωτερικού του περιπτέρου ήταν ο Nikolai Suetin, µαθητής του Malevich, ο οποίος ανέθεσε 

στους ζωγράφους να απεικονίσουν τρία θέµατα µε τους τίτλους «Αξιότιµοι άνθρωποι της 

Σοβιετικής Ένωσης», «Παιδιά της Σοβιετικής Ένωσης» και «Σοβιετική fizkultura (κουλτούρα 

φυσικής αγωγής)»208. Η παράσταση της  fizkultura συµπληρώνει εκείνη των σταχανοβιτών: 

βλέποντας τα δυο έργα ο θεατής συνέθετε µια ολοκληρωµένη εικόνα του «νέου σοβιετικού 

ατόµου» (novyi chevolek). Μάλιστα η κίνηση των δυο µικρότερων οµάδων στα περιθώρια της 

σύνθεσης του Deineka συνέδεε το έργο (που είχε τοποθετηθεί στο κέντρο της αίθουσας) µε τα 

έργα των άλλων δυο ζωγράφων (αντίστοιχα η απεικόνιση του γλυπτού του Λένιν συνδέεται µε 

το γλυπτό του Στάλιν, που είχε τοποθετηθεί στην αίθουσα µπροστά από το έργο του Deineka)209.  

Στη «Σοβιετική fizkultura» η σωµατική άσκηση προβάλλεται ως προϋπόθεση της 

αποδοτικής εργασίας και ως µια ευχάριστη δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του 

σοβιετικού πολίτη και η συµµετοχή στις εορταστικές αθλητικές επιδείξεις προβάλλεται ως 

δικαίωµα, αλλά και ανταµοιβή του εργατικού πολίτη (εικ.97). Κεντρικό ρόλο στις 

απεικονιζόµενες επιδείξεις κατέχει η γυναίκα, η οποία όµως προσεγγίζεται µε αντιφατικό τρόπο: 

αφενός παρουσιάζεται ως θέαµα (οπότε τονίζεται η θηλυκότητα-σεξουαλικότητά της) και 

αφετέρου εµφανίζεται σε αντισυµβατικούς-«ανδρικούς» ρόλους (βλέπε την οµάδα των γυναικών 

που παίζει ποδόσφαιρο και τη σπάνια απεικόνιση µιας γυναίκας-πιλότου). Η προσθήκη µιας 

οικογένειας στην αριστερή γωνία εξυπηρετεί τη σύνδεση του έργου µε εκείνο του Pakhomov. Η 

απεικόνιση των γυναικών σε αντισυµβατικούς ρόλους καταλαµβάνει όµως εξίσου περιθωριακή 

θέση, ενώ κυριαρχούν οι νεαρές, γοητευτικές, ελαφρά ντυµένες αθλήτριες. Οι µορφές αυτές σε 

συνδυασµό µε τα φωτεινά χρώµατα της σύνθεσης προσδίδουν έναν πανηγυρικό τόνο στο έργο. 

Φαίνεται πως οι παραδοσιακές αντιλήψεις σχετικά µε τη «φύση» της γυναίκας ήταν 

καθοριστικές για την επιλογή της ως κεντρικού προσώπου σε τέτοιες παραστάσεις. Στερεότυπες 

«θηλυκές» ιδιότητες όπως η χάρη, ο αυθορµητισµός και ο ενθουσιασµός καθιστούσαν τις 

γυναίκες ιδανικές πρωταγωνίστριες αυτών των έργων.  Το στοιχείο αυτό είναι εµφανές στη 

«Σοβιετική fizkultura» µέσα από τις στάσεις των ανδρικών και των γυναικείων µορφών: µε 

εξαίρεση τον άνδρα στα αριστερά που σηκώνει µια γυναίκα (όπου και πάλι όµως έχουµε το 

                                                 
207 Η Αίθουσα της Τιµής διαφήµιζε ουσιαστικά την επίτευξη του σοσιαλισµού στην ΕΣΣ∆, την οποία διακήρυττε το 
νέο Σύνταγµα του 1936 (γνωστό και ως «Σύνταγµα του Στάλιν»). Υπό αυτό το πρίσµα πρέπει να ιδωθεί η παρουσία 
του αγάλµατος του Στάλιν στην αίθουσα και το περιεχόµενο των τριών έργων µνηµειακής ζωγραφικής. 
208 Mike Oˈ Mahony, Sport in the USSR: Physical Culture-Visual Culture, Reaktion Books, Λονδίνο 2006, 77. 
209 Oˈ Mahony, 79. 
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ζευγάρι δύναµης-χάρης), οι υπόλοιπες ανδρικές µορφές είναι πιο επίσηµες και συγκρατηµένες 

από τις γυναίκες. Η τάση αυτή είναι ακόµη πιο εµφανής σε ένα προγενέστερο έργο του 

Samokhvalov µε παρόµοιο θέµα, το «Αθλητική παρέλαση χαιρετάει τον Κίροφ» (εικ.98)210. Σε 

αυτό οι γυναίκες διαχωρίζονται από την πειθαρχηµένη παράταξη των αθλητών, τρέχοντας µε 

ασυγκράτητο ενθουσιασµό για να προσφέρουν µια ανθοδέσµη στον Σεργκέι Κίροφ211. Στο 

προηγούµενο κεφάλαιο είδαµε πως τα παράλογα ξεσπάσµατα θεωρούνταν ένα από τα αρνητικά 

γνωρίσµατα της baba. Εδώ έχουµε µια θετική προβολή του «γυναικείου» αυθορµητισµού, ο 

οποίος αξιοποιείται για να δοθεί κίνηση και ζωντάνια στο έργο και για να υπογραµµιστεί ο 

πανηγυρικός χαρακτήρας του.  Και στα δυο έργα, «ο διαφορετικός τρόπος απεικόνισης των 

γυναικών και των ανδρών µοιάζει να υποδεικνύει τη διαδεδοµένη αντίληψη, σύµφωνα µε την 

οποία οι επιθυµητές αρετές των γυναικών είναι αντίθετες από τις αντίστοιχες των ανδρών»212.  

Το 1939 εκτέθηκε στη ∆ιεθνή Έκθεση της Νέας Υόρκης ένα παρόµοιο έργο µε τη 

«Σοβιετική fizkultura» του Samokhvalov: η «Παρέλαση fizkultura» του Yuri Pimenov (για την 

ακρίβεια το έργο ήταν αποτέλεσµα συλλογικής εργασίας υπό την επίβλεψη του Pimenov). Το 

έργο τοποθετήθηκε στην αίθουσα του σοβιετικού περιπτέρου που ήταν αφιερωµένη στον 

σχεδιασµό της σοσιαλιστικής πόλης. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι στην προηγούµενη αίθουσα, 

η οποία ήταν αφιερωµένη στον πολιτισµό και τις δραστηριότητες του σοβιετικού πολίτη στον 

ελεύθερο χρόνο του, οι γυναίκες απεικονίζονταν κυρίως ως µητέρες213. Στο έργο του Pimenov 

παρουσιάζεται ξανά ένα συλλογικό πορτραίτο του «νέου σοβιετικού ανθρώπου» (εικ.99). 

Εξάλλου, σύµφωνα µε το κείµενο που διανεµόταν στο σοβιετικό περίπτερο, το στοιχείο που 

διέκρινε τη σοβιετική ζωγραφική από την υπόλοιπη µοντέρνα δυτική ζωγραφική ήταν ακριβώς η 

ειλικρινής απεικόνιση της ζωής στη χώρα των Σοβιέτ και η επιλογή θεµάτων αφιερωµένων στο 

«νέο σοσιαλιστικό άνθρωπο», τη ζωή του, τους αγώνες και την εργασία του, τα ιδανικά του, τα 

συναισθήµατα και τα όνειρά του214. Η παράσταση του Pimenov επαναλαµβάνει το θέµα του 

Samokhvalov για τη ∆ιεθνή Έκθεση του Παρισιού, αλλά µε έναν τρόπο που φέρνει το έργο πιο 

κοντά στους «Σταχανοβίτες» του Deineka. Η διαφορά µε τη σύνθεση του Deineka, εκτός από 

                                                 
210 Η µορφή του Λένιν αποτελεί µεταγενέστερη προσθήκη στο έργο. Στη θέση της ήταν αρχικά εκείνη του Στάλιν·  O̍  
Mahony, 93.  
211 Ο Samokhvalov ξεκίνησε να επεξεργάζεται το έργο λίγους µήνες µετά τη δολοφονία του Κίροφ (1 ∆εκεµβρίου 
1934).  
212 Pat Simpson, «Parading myths: Imaging New Soviet Woman on Fizkul’turnik’s Day, July 1944», 12. Πηγή: 
https://uhra.herts.ac.uk/dspace/bitstream/2299/616/1/101729.pdf  
213 Anthony Swift, «The Soviet World of Tomorrow at the New York World’s Fair, 1939», Russian Review 57/3, 
(Ιούλιος 1998), 370. 
214 Βλ. «The Introductory Text to the Soviet Pavilion at the World’s Fair, 1939», στο The Aesthetic Arsenal: Socialist 
Realism Under Stalin, The Institute for Contemporary Art, P. S. 1 Museum, Νέα Υόρκη 1993, 8. 
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την οριζόντια κλίµακα του έργου, έγκειται στο γεγονός ότι εδώ οι γυναίκες πρωτοστατούν στην 

πορεία των «νέων σοβιετικών ανθρώπων». Όµως, ξανά η απεικόνιση των δυο φύλων 

ανταποκρίνεται στα πατριαρχικά πρότυπα: οι γυναίκες εκπέµπουν χάρη και συνδέονται µε την 

ευαισθησία (λουλούδια) ή τη µητρότητα, ενώ στους άνδρες υπογραµµίζεται το στοιχείο της 

δύναµης και κατ’ επέκταση του προστατευτικού κοινωνικού ρόλου τους (δεν είναι τυχαίο ότι 

τουλάχιστον ένας από αυτούς εικονίζεται µε στρατιωτική στολή).    

Εκτός από τις πολυπρόσωπες αναπαραστάσεις των αθλητικών επιδείξεων και 

παρελάσεων, ιδιαίτερα διαδεδοµένα ήταν και τα ατοµικά πορτραίτα αθλουµένων. Τα 

διασηµότερα ίσως από αυτά είναι το «Κορίτσι µε ποδοσφαιρική φανέλα» και η «Σφαιροβόλος» 

του Aleksandr Samokhvalov τα οποία εκτέθηκαν για πρώτη φορά στην µεγάλη έκθεση του 1933 

Καλλιτέχνες της Ρωσικής Οµοσπονδίας µετά από 15 χρόνια (εικ.100-101)215. Οι δυο πίνακες 

δέχτηκαν θετικές κριτικές από τον τύπο της εποχής και αγοράστηκαν από το σοβιετικό 

κράτος216. Συγκρίνοντας κανείς τα πορτραίτα των δυο αθλητριών µε εκείνο της «Αντιπροσώπου» 

(1927) του Georgi Ryazhsky, αντιλαµβάνεται πόσο απέχουν τα έργα του Samokhvalov από τον 

ακαδηµαϊκό ρεαλισµό που προωθούσαν οι ζωγράφοι της AKhRR217. Οι τεχνοτροπικές διαφορές 

είναι πραγµατικά µεγάλες: ο Samokhvalov χρησιµοποιεί φωτεινά χρώµατα τα οποία διαχέει σε 

µεγάλες επιφάνειες, ενώ τη σύνθεση του Ryazhsky χαρακτηρίζει το impasto, η ιµπρεσιονιστική 

πινελιά και τα σκούρα χρώµατα. Ο Ryazhsky χρησιµοποιεί την τεχνική της οπτικής από κάτω 

προς τα πάνω, παρουσιάζοντας µε αυτόν τον τρόπο ένα επιβλητικό και ηρωικό πορτραίτο 

(εικ.102). Αντίθετα, στα πορτραίτα του Samokhvalov οι µορφές βρίσκονται στην ίδια ευθεία µε 

το βλέµµα του θεατή, στοιχείο που τις κάνει πιο επίπεδες και παθητικές, παράλληλα όµως πιο 

απλές και προσιτές218. Ο τύπος της γοητευτικής και υγιούς γυναίκας του Samokhvalov είναι πιο 

κοντά στο πνεύµα της δεκαετίας του ’30 σε σχέση µε τον τύπο της δυναµικής κι αγέρωχης, 

                                                 
215 Με την έκθεση αυτή ξεκινά ουσιαστικά η επιβολή των αισθητικών κριτηρίων του σοσιαλιστικού ρεαλισµού στο χώρο 
των εικαστικών τεχνών. Τα εγκαίνιά της έγιναν στην Αγ. Πετρούπολη και τα επιλεχθέντα έργα αντιπροσώπευαν την 
πλειοψηφία των καλλιτεχνικών τάσεων που είχαν εκδηλωθεί κατά την πρώτη δεκαπενταετία της σοβιετικής τέχνης. Από 
την Αγ. Πετρούπολη, η έκθεση µεταφέρθηκε στη Μόσχα όπου εγκαινιάστηκε µε µεγάλη καθυστέρηση το καλοκαίρι του 
1933. Η καθυστέρηση αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά οφειλόταν σε έναν ριζικό επανασχεδιασµό της έκθεσης, η οποία 
περιλάµβανε πλέον στο µεγαλύτερο µέρος της έργα ενός πιο ορθόδοξου ρεαλισµού. Στον κατάλογο που συνόδευε την 
έκθεση της Μόσχας υπογραµµιζόταν πως «το στυλ της εποχής µας είναι ο σοσιαλιστικός ρεαλισµός. Ο καλλιτέχνης δεν 
απεικονίζει απλώς µε πιστότητα τη σοσιαλιστική οικοδόµηση, αλλά συµµετέχει ενεργά σε αυτήν»· Jørn Guldberg, 
«Socialist Realism as Institutional Practice: Observations on the Interpretation of the Works of Art of the Stalin Period», στο 
The Culture of the Stalin Period, επιµ. Hans Günther, St. Martins Press, Νέα Υόρκη 1990, 149.     
216 Το «Κορίτσι µε ποδοσφαιρική φανέλα» συµπεριλήφθηκε στην ύλη του πρώτου τεύχους της επιθεώρησης τέχνης 
Iskusstvo (1933), ενώ η «Σφαιροβόλος» συνόδευε ένα 17σελιδο άρθρο αφιερωµένο στο ζωγράφο, που δηµοσιεύτηκε στο 
πέµπτο τεύχος του ίδιου περιοδικού. Επιπλέον, η «Σφαιροβόλος» ανήκε στα έργα που εκπροσώπησαν τη χώρα στη 
Μπιενάλε της Βενετίας του 1934, ενώ το «Κορίτσι µε ποδοσφαιρική φανέλα» εκτέθηκε στο σοβιετικό περίπτερο στη 
∆ιεθνή Έκθεση στο Παρίσι, το 1937, όπου και διακρίθηκε µε το Χρυσό Μετάλιο· O̍  Mahony, 40. 
217 OˈMahony, 40. 
218 OˈMahony, 41. 
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πολιτικά ενεργής γυναίκας του Ryazhsky. Η έµφαση δίνεται πλέον στην υπογράµµιση της 

ευηµερίας και όχι της πολιτικής δράσης. Επιπλέον, η απλότητα και η πλαστική καθαρότητα των 

µορφών του Samokhvalov ανταποκρίνεται περισσότερο στην απαίτηση του σοσιαλιστικού 

ρεαλισµού για την παρουσίαση τυπικών φυσιογνωµιών της σοβιετικής κοινωνίας: ο θεατής θα 

µπορούσε πιθανότατα να συνδεθεί ευκολότερα µε τις αθλήτριες του Samokhvalov, παρά µε την 

πολιτική αγορήτρια του Ryazhsky.  

Ο Samokhvalov έγραψε στην αυτοβιογραφία του ότι µε το «Κορίτσι µε ποδοσφαιρική 

φανέλα» επιδίωξε να παρουσιάσει «το όµορφο κορίτσι της εποχής µας, το κορίτσι που δεν 

υπήρξε ποτέ στο παρελθόν»219. Στο έργο αυτό, σε αντίθεση µε τη «Σφαιροβόλο», αλλά και άλλα 

πορτραίτα αθλούµενων γυναικών, ο ζωγράφος εστιάζει σε µια εσωτερική οµορφιά. ∆εν τονίζει 

το σώµα του κοριτσιού, αλλά τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, τα οποία συνδέονται 

περισσότερο µε τον εσωτερικό-πνευµατικό κόσµο του. Το κορίτσι εκτίθεται πλήρως στο βλέµµα 

του θεατή, αλλά το δικό του βλέµµα είναι στραµµένο αλλού. Έτσι εκφράζεται η πλήρης 

αφοσίωσή του σε κάτι µη υλικό, σε κάποιο ιδανικό και η µορφή του αποκτά µια άχρονη 

διάσταση: είναι για τον θεατή ταυτόχρονα παρούσα και απούσα. Το έργο του Samokhvalov 

υπήρξε τόσο διάσηµο στην εποχή του, ώστε να αποκαλείται «Σοβιετική Gioconda». Ο 

χαρακτηρισµός αυτός προκάλεσε την αντίδραση του Samokhvalov, ο οποίος θεωρούσε ότι η 

µορφή του Leonardo da Vinci ήταν πολύ παθητική για να συγκριθεί µε τη δική του «νέα 

γυναίκα»220. Η αντίδραση του σοβιετικού ζωγράφου φανερώνει την προσπάθειά του να τηρήσει 

αποστάσεις από την δυτική τέχνη, αλλά και να υπογραµµίσει το διαφορετικό συµβολικό-

ιδεολογικό περιεχόµενο του έργου του.  

Ο Samokhvalov γράφοντας για την ποδοσφαιρική φανέλα, την χαρακτήρισε ως την 

«ενδυµασία της εποχής µας, φθηνή και κοµψή»221. Η ενδυµασία των µορφών ήταν πράγµατι 

σηµαντική γιατί βοηθούσε στην αναγνώριση της ταξικής ταυτότητας του ατόµου. Ο Boris Groys 

αποδίδει µάλιστα την απόρριψη του γυµνού στη σοβιετική τέχνη όχι τόσο στην επίσηµη 

αντίληψη περί σεµνότητας, όσο στην σύγχυση που θα προκαλούσε το γυµνό από την άποψη της 

αναγνώρισης της απεικονιζόµενης µορφής222. Χωρίς να διαφωνήσουµε µε τη λειτουργία της 

ενδυµασίας ως µέσου ταξικής ταξινόµησης του αναπαριστώµενου ατόµου, θα προσθέταµε ότι η 

ενδεχόµενη αντίδραση απέναντι στην απεικόνιση γυµνών µορφών φαίνεται να συνδέεται εξίσου 

                                                 
219 Sobol Levent, Healthy Spirit in a Healthy Body, 95.  
220 Sobol Levent, 96. 
221 Sobol Levent, 95. 
222 Groys, The Art of Totality, 106. 
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µε το ζήτηµα της εργασίας. Βασικός στόχος της σοβιετικής τέχνης -τουλάχιστον της σταλινικής 

περιόδου- ήταν η προώθηση της σοσιαλιστικής οικοδόµησης, µε στόχο την παρακίνηση του 

θεατή να συµµετάσχει σε αυτήν. Η εικόνα της εργασιακής πειθαρχίας δεν µπορούσε να 

συµβιβαστεί µε την προβολή γυµνών µορφών, καθώς ο τονισµός της σεξουαλικότητας θα 

µπορούσε να αποπροσανατολίσει τον θεατή από τα καθήκοντά του. Τα µόνα θέµατα που άφηναν 

κάποια περιθώρια στον καλλιτέχνη για να απεικονίσει το γυµνό σώµα ήταν εκείνα της fizkultura 

και της µητρότητας.  

Η νοµιµοποίηση του γυµνού εποµένως εξαρτιόταν από την ένταξή του σε ένα 

αφηγηµατικό πλαίσιο, στο οποίο η γυµνότητα θα µπορούσε να θεωρηθεί λογική και 

απαραίτητη223. Το θέµα της φυσικής αγωγής προσέφερε ακριβώς αυτό το πλαίσιο, καθώς το 

πειθαρχηµένο σώµα της «νέας γυναίκας» προβαλλόταν ως το αντίθετο του φυσικού και χαοτικού 

σώµατος της «σκοτεινής γυναίκας» (δηλαδή της γυναίκας της τσαρικής περιόδου). Το αθλητικό 

σώµα, εξυψωµένο σε σύµβολο της γυναικείας χειραφέτησης και της γενικής κοινωνικής 

προόδου, µετατρεπόταν σε ένα χρήσιµο ιδεολογικό όπλο. Για να µην παραβιαστεί το ντεκόρουµ 

όµως έπρεπε να απεικονίζονται γυµνές µορφές του ίδιου µόνο φύλου και να αποκρύπτονται µε 

κάποιον τρόπο τα γεννητικά όργανα224. Επιπλέον ήταν απαραίτητο να αποφευχθούν ορισµένοι 

ανεπιθύµητοι συσχετισµοί: το γυµνό δεν έπρεπε να παραπέµπει στη φασιστική ιδέα περί 

ευγονικής, αλλά ούτε και στη δυτική αστική τέχνη225.  

Στην ειδική έκδοση του βρετανικού περιοδικού The Studio, η οποία στόχευε στην 

προβολή της σύγχρονης σοβιετικής τέχνης στη ∆ύση (Art in the USSR), ο σοβιετικός 

τεχνοκριτικός A. Bassekhes εξυµνούσε την ικανότητα του Deineka στην απεικόνιση του νέου, 

αθλητικού και γεµάτου ζωντάνια σοβιετικού τύπου ανθρώπου, ενώ λίγες σελίδες παρακάτω ο 

αναγνώστη µπορούσε να δει τις «Λουόµενες», έργο του 1933. Ο Bassekhes σηµείωνε πως η 

επιτυχία του Deineka, του Pimenov και άλλων νέων καλλιτεχνών ήταν ότι είχαν µεταφέρει µε 

δηµιουργικό τρόπο στοιχεία των εφαρµοσµένων τεχνών στον χώρο της ελαιογραφίας226. 

Πραγµατικά σε έργα του Deineka όπως τα «Στο µπαλκόνι», «Λουόµενες» και «Παιχνίδι µε 

µπάλα» διαπιστώνει κανείς την επίδραση από το πεδίο των εφαρµοσµένων τεχνών (ο Deineka 

ξεκίνησε ως γραφίστας) στο τονισµένο περίγραµµα των µορφών και την απουσία της 

λεπτοµέρειας (εικ.103-105). Τα γυµνά του Deineka µπορούσαν να χρησιµεύσουν ως πρότυπο για 

                                                 
223 Simpson, 113-114. Η κατηγορία της fizkultura ήταν από αυτή την άποψη η πιο κατάλληλη για την απεικόνιση γυµνού· 
Sobolt, 110-111 και 113-115.  
224 Simpson, 126. 
225 Simpson, 121.  
226 Art in the USSR, 32. 
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τους σοβιετικούς καλλιτέχνες, αφού το αφαιρετικό πλάσιµό τους τα διαχώριζε από τα γυµνά της 

ναζιστικής τέχνης, των οποίων η απεικόνιση έπρεπε να ανταποκρίνεται στους κανόνες της 

φυλετικής προπαγάνδας. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ο Deineka µε τη χρήση ασυνήθιστων οπτικών 

γωνιών και µε την απόδοση των µορφών σε ενεργητικές στάσεις, επικεντρώνεται περισσότερο 

στην κίνηση και την αύρα του «νέου σοβιετικού ατόµου» παρά σε έναν σαρκικό αισθησιασµό. Η 

ενέργεια και ο δυναµισµός αντιπαραβάλλονται στην παθητική, ηδονοβλεπτική έκθεση του 

γυµνού σώµατος, η οποία χαρακτήριζε την αντίπαλη αστική τέχνη. Πορτραίτα όπως η «Ρώσικη 

Αφροδίτη» του Boris Kustodiev, δεν µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως σύµβολα του νέου 

τύπου γυναίκας: το σώµα της «Αφροδίτης» του Kustodiev θύµιζε περισσότερο εκείνο της 

«σκοτεινής γυναίκας», ενώ παράλληλα παρέπεµπε στη δυτική αστική τέχνη (εικ.106). Ακόµη και 

ο Aleksandr Gerasimov που απολάµβανε την προστασία του σταλινικού περιβάλλοντος και του 

οποίου η συµµετοχή ήταν εξασφαλισµένη σε όλες τις σηµαντικές εκθέσεις τόσο στο εσωτερικό 

όσο και στο εξωτερικό, δεν φαίνεται να εξέθεσε δηµόσια κάποιο από τα έργα του 

εικονογραφικού κύκλου του «Ρωσικά Λουτρά» (1938-40), πιθανότατα εξαιτίας της τεχνοτροπίας 

του έργου, αλλά και της παρουσίασης µιας εικόνας του σώµατος, η οποία ερχόταν σε σύγκρουση 

µε το πνεύµα της εκστρατείας της fizkultura (εικ.107)227.    

Παράλληλα µε τη φυσική αγωγή του πολίτη στη σοβιετική τέχνη της δεκαετίας του ’30 

τονίζεται και η πνευµατική καλλιέργειά του, στοιχεία που συνθέτουν το κλασικό ιδεώδες «νους 

υγιής εν σώµατι υγιεί». Πολλά από τα έργα αυτής της κατηγορίας τόνιζαν την παρουσία της 

γυναίκας σε χώρους δηµοσίων θεαµάτων στοχεύοντας στην κατάδειξη της αναβάθµισης της 

θέσης της γυναίκας στη σοσιαλιστική κοινωνία. Στην κατηγορία αυτή ανήκει το έργο του Yuri 

Pimenov «Εργάτες σε θεωρείο», στο οποίο είναι φανερή η επίδραση του «Θεωρείου» του Pierre-

Auguste Renoir (εικ.108-109). Το έργο του Pimenov όµως διαφέρει ριζικά από ιµπρεσιονιστικά 

έργα, όπως το «Θεωρείο» του Renoir ή τη «Γυναίκα µε µαργαριταρένιο περιδέραιο σε θεωρείο» 

της Mary Cassatt (εικ.110). Ενώ στις ιµπρεσιονιστικές συνθέσεις παρουσιάζονται 

αποµονωµένες, αυτάρεσκες µορφές, ο Pimenov επιχειρεί να αντικαταστήσει τον αστικό 

ατοµικισµό µε το συλλογικό σοσιαλιστικό ιδεώδες παρουσιάζοντας µια κοινωνική οµάδα. 

Επιπλέον, το ίδιο το στοιχείο της τοποθέτησης των εργατών (και µάλιστα των πιο 

καταπιεσµένων µελών της παλιάς κοινωνίας, δηλαδή των γυναικών) σε έναν προνοµιακό άλλοτε 

χώρο της αστικής τάξης υποδηλώνει την ριζική κοινωνική αναδιάρθρωση στην ΕΣΣ∆: οι εργάτες 

τοποθετούνται στο θεωρείο ως θριαµβευτές ενός νέου πολιτισµού. Εντύπωση προκαλεί ωστόσο 

                                                 
227 Simpson, 121. 
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η αστική εµφάνιση των µορφών: µε εξαίρεση την όρθια γυναίκα που φοράει µια αθλητική 

φανέλα, οι υπόλοιπες µορφές είναι ντυµένες µε ακριβά ρούχα, στολισµένες µε κοσµήµατα και 

µακιγιαρισµένες. Όµως, η απουσία του έντονου ιµπρεσιονιστικού φωτός, η κυριαρχία γαιωδών 

χρωµάτων, το λιτό πλάσιµο των µορφών και η προσθήκη λεπτοµερειών όπως τα φρούτα 

µπροστά στη γυναίκα στην αριστερή γωνία, συντελούν στην επικράτηση µιας αίσθησης 

απλότητας και όχι φανταχτερής πολυτέλειας.    

Ένα άλλο έργο του Pimenov, η «Νέα Μόσχα», προσφέρει µια επιπλέον εικόνα του 

δηµόσιου βίου της «νέας γυναίκας»228. Χρησιµοποιώντας µια ασυνήθιστη οπτική γωνία, ο 

Pimenov «τοποθετεί» τον θεατή στο πίσω κάθισµα ενός ανοιχτού αυτοκινήτου, το οποίο οδηγάει 

µια γυναίκα. Στη «Νέα Μόσχα» η µοντέρνα χειραφετηµένη γυναίκα και η εκσυγχρονισµένη 

σοβιετική πρωτεύουσα συγχωνεύονται σε µια εικόνα229 (εικ.111). Η οδηγός διασχίζει το πολιτικό 

και εµπορικό κέντρο της πόλης, όπως είχε διαµορφωθεί σύµφωνα µε το Γενικό Πλάνο του 1935 

για την ανοικοδόµησή της230. Μπορούµε να υποθέσουµε πως η νεαρή γυναίκα προορίζεται προς 

ή επιστρέφει από τα µεγάλα εµπορικά καταστήµατα που µόλις είχαν ανοίξει στην περιοχή και να 

συνδέσουµε έτσι το θέµα όχι µόνο µε τη γυναικεία χειραφέτηση, αλλά και µε την κοµµατική 

εκστρατεία για µια «πολιτισµένη» ζωή και κατανάλωση. Η εικόνα της νεαρής µοντέρνας 

γυναίκας που διασχίζει τους δρόµους της πρωτεύουσας οδηγώντας ένα αυτοκίνητο µόνη της, 

χωρίς την προστατευτική ή βοηθητική παρουσία κάποιου άνδρα συνοδηγού, θα πρέπει να 

προκάλεσε εντύπωση στους θεατές του πίνακα, αφού τόσο η επιλογή του θέµατος όσο και η 

επεξεργασία του από τον Pimenov ήταν αρκετά τολµηρή231. Η νεαρή οδηγός αποδίδεται ως µια 

                                                 
228 Το έργο εκτέθηκε στη Βιοµηχανία του Σοσιαλισµού. 
229 Το 1938 προβλήθηκε µια ταινία του Alexander Medvedkin, η οποία έφερε τον ίδιο τίτλο µε τον πίνακα του 
Pimenov. Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της ταινίας, είναι ένας ζωγράφος, ο οποίος προσπαθεί µάταια να απεικονίσει 
τη Μόσχα, επειδή το αστικό τοπίο αλλάζει κάθε µέρα λόγω του γρήγορου ρυθµού των δηµόσιων έργων. 
230 Στόχος του σχεδίου αυτού (το οποίο εγκρίθηκε επίσηµα τον Ιούλιο του 1935, αλλά η εφαρµογή του είχε ξεκινήσει ήδη 
από το 1932) ήταν «η οικοδόµηση και η δηµιουργία κτιρίων υψηλής ποιότητας για τους εργάτες, έτσι ώστε η ανοικοδόµηση 
της πρωτεύουσας της ΕΣΣ∆ και το αρχιτεκτονικό σκηνικό της να αντανακλούν πλήρως το µεγαλείο και την οµορφιά της 
σοσιαλιστικής εποχής».   
231 Ο Vladimir Paperny µελετώντας φωτογραφίες της Μόσχας της χρονικής περιόδου 1930-1950 παρατηρεί ότι η 
κυκλοφορία των αυτοκινήτων στους δρόµους της πρωτεύουσας ήταν ασήµαντη. Έτσι, αιτία διάνοιξης των νέων 
ασφαλτοστρωµένων δρόµων δε φαίνεται να ήταν η διευκόλυνση της κυκλοφορίας, αλλά η διαµόρφωση ενός λαµπρότερου 
σκηνικού για τις µεγάλες επετειακές παρελάσεις, σκηνικό που θα υπέβαλλε στους πολίτες µια µεγαλύτερη εντύπωση ισχύος 
της σοβιετικής εξουσίας, απευθυνόµενη τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς εχθρούς·  Vladimir Paperny, 
Moscow in the 1930s and the Emergence of a New City, 231. Σε κάθε περίπτωση, αν δεχτούµε το γεγονός της µικρής 
κυκλοφορίας οχηµάτων στους δρόµους της Μόσχας, η απεικόνιση της γυναίκας οδηγού του Pimenov θα αποτελούσε ένα 
ασυνήθιστο θέαµα στα µάτια του κοινού της εποχής. Επιπρόσθετα, η γυναίκα-οδηγός (εξαιρουµένων των αγροτικών 
µηχανηµάτων) συναντάται σπάνια τόσο στην εικονογραφία της περιόδου όσο και των πρώτων µεταπολεµικών χρόνων. Για 
παράδειγµα, στο χώρο της σοβιετικής διαφήµισης, σε ένα µεγάλο δείγµα µεταπολεµικών διαφηµίσεων στις οποίες 
εικονίζονται ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και µοτοσικλετών, δεν παρατηρείται καµία γυναίκα οδηγός·  Randi Cox, «All This Can 
Be Yours! Soviet Commercial Advertising and the Social Construction of Space, 1928-1956», στο The Landscape of 
Stalinism: The Art and Ideology of Soviet Space, Evgeny Dobrenko και Eric Naiman (επιµ.), University of Washington 
Press,  Σηάτλ 2003, 148. 
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ανεξάρτητη, γεµάτη αυτοπεποίθηση γυναίκα, η οποία συµπορεύεται µε τους γρήγορους ρυθµούς 

ανάπτυξης και προόδου της σοβιετικής κοινωνίας. Τόσο η γυναίκα-οδηγός, όσο και η πόλη της 

αξιοποιούνται ως σύµβολα «του µεγαλείου και της οµορφιάς της σοσιαλιστικής εποχής».   

Ο Pimenov είχε ασχοληθεί και στο παρελθόν µε το θέµα της αναβάθµισης της 

κοινωνικής θέσης της γυναίκας ακολουθώντας όµως µια διαφορετική τεχνοτροπία, επηρεασµένη 

από το κολλάζ και τον κονστρουκτιβισµό232. Στα τέλη της δεκαετίας του ’30 όµως δεν υπήρχαν 

περιθώρια για καλλιτεχνικούς πειραµατισµούς µε τα µοντέρνα ιδιώµατα της προηγούµενης 

δεκαετίας. Η «Νέα Μόσχα» αποτελεί ένα αµιγώς ιµπρεσιονιστικό έργο: η επίδραση του Renoir 

είναι ξανά εµφανής στις απαλές, τρεµουλιαστές πινελιές και τα επίσης απαλά χρώµατα233. Ο 

ιµπρεσιονισµός βέβαια γινόταν ολοένα και λιγότερο ανεκτός ύστερα από την εισαγωγή του 

σοσιαλιστικού ρεαλισµού234. Το ζητούµενο ήταν πλέον η σαφήνεια του περιεχοµένου µέσω της 

καθαρότητας της φόρµας και η πολιτική ορθότητα. Αν λοιπόν προσδωκούσε κανείς από τη 

σύνθεση του Pimenov µια λεπτοµερή καταγραφή των στοιχείων που συνέθεταν την εικόνα της 

Νέας Μόσχας, θα απογοητευόταν. Έτσι, σε ένα έντυπο που εκδόθηκε ειδικά για τη διαφήµιση 

της Βιοµηχανίας του Σοσιαλισµού µπορούσε να διαβάσει κανείς ότι στον πίνακα του Pimenov: «η 

εικόνα της Μόσχας κρύφτηκε από την πλάτη µιας γυναίκας οδηγού»235. ∆εν ήταν όµως µόνο η 

αποσπασµατική και θολή εικόνα της νέας πρωτεύουσας που ενόχλησε τους κριτικούς, αλλά και 

η απόκρυψη των χαρακτηριστικών των κατοίκων της. Θα πρέπει µάλιστα να σηµειωθεί ότι η 

κριτική προς το έργο του Pimenov διανεµόταν στους επισκέπτες της Βιοµηχανίας του 

σοσιαλισµού236.  

 Οι παραπάνω αρνητικές κριτικές δεν οδήγησαν στη µη έκθεση του έργου, καθώς η 

στάση του Κ. Κ. απέναντι στον ιµπρεσιονισµό ήταν ακόµη αµφιταλαντευόµενη (η επίσηµη 

αποκήρυξή του θα γίνει µετά τον πόλεµο). Υπήρξαν άλλωστε και ευνοϊκότερες επίσηµες 

αντιδράσεις απέναντι στο έργο. Συγκεκριµένα, η S. A. Zombe, συντάκτρια του οδηγού της 

έκθεσης, τόνιζε µε ενθουσιασµό το δυναµισµό της νεαρής γυναίκας, την οποία αναγνώριζε ως 

προσωποποίηση της γενικής ανανέωσης και προόδου της χώρας. Φαίνεται πως η Zombe 

                                                 
232 Ο Pimenov υπήρξε µέλος της OSt. 
233 Alison Hilton, Holiday in the Kolkhoz, 206. Η Hilton προτείνει ως πιθανά εικονογραφικά πρότυπα του έργου, δυο 
συνθέσεις του Pissarro: την «Πλατεία του Γαλλικού Θεάτρου» (1898) και τη «Λεωφόρο της Όπερας» (1899), τα οποία 
εκτίθονταν στο Μουσείο Μοντέρνας ∆υτικής Τέχνης στη Μόσχα.  
234 Η καχυποψία –αν όχι εχθρότητα- απέναντι στον ιµπρεσιονισµό συνδέεται µε τις αισθητικές απόψεις του ρώσου 
µαρξιστή φιλοσόφου και τεχνοκριτικού Georgi Plekhanov. Ο Plekhanov, ο οποίος θεωρούσε ότι η τέχνη και ο καλλιτέχνης 
έπρεπε να είναι άρρηκτα συνδεδεµένοι µε την κοινωνία, χαρακτήριζε τους ιµπρεσιονιστικούς πίνακες αισθητικά ωραίους, 
αλλά κενούς περιεχοµένου. Για τις αισθητικές απόψεις του Plekhanov βλέπε George V. Plekhanov, Art and Society, µτφρ. 
Paul S. Leitner, Alfred Goldstein και C.H. Crout, Critics Group, Νέα Υόρκη 1937 (1912¹). 
235 Reid, All Stalin’s Women, 137.  
236 Reid, Socialist Realism in the Stalinist Terror, 177.  
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συνέλαβε το φεµινιστικό µήνυµα του πίνακα,  σε αντίθεση µε τον κριτικό που δυσκολευόταν να 

θαυµάσει τη νέα εικόνα της πόλης εξαιτίας της πλάτης της νεαρής οδηγού. Η πρόσληψη της 

«Νέας Μόσχας» συνεπώς φανερώνει δυο διαφορετικές σύγχρονες προσεγγίσεις του έργου, 

καθορισµένες από την έµφυλη ταυτότητα του θεατή. 

 Προς το τέλος της δεκαετίας του ’30 αρχίζει να προβάλλεται ξανά στη σοβιετική 

ζωγραφική η εικόνα της πυρηνικής οικογένειας και η γυναίκα εµφανίζεται ξανά να ενσαρκώνει 

τους παραδοσιακούς ρόλους της συζύγου και µητέρας. Βέβαια, οι απεικονίσεις αυτές δεν 

απουσίαζαν κατά την προηγούµενη δεκαετία, όµως την περίοδο εκείνη η καλλιτεχνική 

παραγωγή ήταν πιο ελεύθερη γεγονός που οφείλεται στην ανεκτική στάση του κράτους απέναντι 

σε ζητήµατα τέχνης και πολιτισµού και στην δράση ενός πλήθους καλλιτεχνικών οµάδων, οι 

οποίες άνθισαν κατά την περίοδο της Νέας Οικονοµικής Πολιτικής (1921-1928)237. Σταθήκαµε 

ήδη για παράδειγµα στη «Μαντόνα του Πέτρογκραντ» του Petrov-Vodkin, ενός καλλιτέχνη στην 

παραγωγή του οποίου η µητέρα κατέχει κεντρικό ρόλο. Όµως στο πλαίσιο της επίσηµης, δηλαδή 

πολιτικά ορθής και κρατικά επιχορηγούµενης, τέχνης της δεκαετίας του ’30 η εµφάνιση της 

θεµατικής κατηγορίας της οικογένειας-µητρότητας αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, αφού µαρτυρά 

την επιστροφή σε παραδοσιακές αξίες.  

Τα έργα «Η οικογένεια του στρατιωτικού διοικητή» του Petrov-Vodkin, «Το Βραβείο» 

του Samuil Adlivankin και «Η οικογένεια του διοικητή» (1938) του Vladimir Vasiliev, 

εστιάζουν στην πυρηνική οικογένεια (εικ.112-114). Χαρακτηριστικό τους είναι η προβολή των 

νέων προνοµιούχων τάξεων της σοβιετικής κοινωνίας: της εργατικής και της στρατιωτικής ελίτ. 

Σε όλες τις συνθέσεις κυριαρχεί η πατρική φιγούρα. Στο «Βραβείο» (αναφορά στην υλική 

επιβράβευση των σταχανοβιτών), η µορφή του πατέρα διαχωρίζεται απ’ την υπόλοιπη 

οικογένεια, ενώ τόσο η διευθέτηση της σύνθεσης, όσο και ο τίτλος φανερώνουν ότι η 

οικογενειακή ευτυχία οφείλεται στη δική του εργασία. Στο έργο του Petrov-Vodkin ο άνδρας 

απεικονίζεται µε τη στολή του, έχοντας στα πόδια του την εφηµερίδα (υπογράµµιση της σχέσης 

του µε την κοινωνία) και απλώνοντας προστατευτικά το χέρι του στο παιδί, ενώ αντίθετα η 

γυναίκα περιορίζεται στο σερβίρισµα. Με παρόµοιο τρόπο εκφράζεται ο διαχωρισµένος ρόλος 

των δυο φύλων και στη σύνθεση του Vasiliev. Σε γενικές γραµµές στα τρία έργα ο πατέρας 

ενσαρκώνει τον ρόλο του προστάτη και του κοινωνικού αντιπροσώπου της οικογένειας, ενώ ο 

ρόλος της µητέρας είναι υποδεέστερος. Η επιστροφή αυτή στους παραδοσιακούς έµφυλους 

ρόλους πρέπει να συνδεθεί µε την προετοιµασία του σοβιετικού κράτους για µια ολοένα και πιο 

                                                 
237 Galina Yankovskaya και Rebecca Mitchell, «The Economic Dimensions of Art in the Stalinist Era: Artistsˈ 
Cooperatives in the Grip of Ideology and the Plan», Slavic Review 65/4, (Χειµώνας 2006), 772. 
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πιθανή στρατιωτική σύρραξη. Σε αυτές τις συνθήκες ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη η υπογράµµιση του 

προστατευτικού ρόλου του άνδρα και της σύνδεσης της γυναίκας µε την αναπαραγωγή. Ακριβώς 

αυτό το πνεύµα εκφράζει και η γλυπτική σύνθεση του Iosef Chaikov «Στρατιώτες και 

Οικογένεια» (εικ.115). Το γεγονός ότι το έργο αυτό κοσµούσε την αριστερή όψη της βάσης του 

σοβιετικού περίπτερου στη ∆ιεθνή Έκθεση στο Παρίσι καταδεικνύει τη σηµασία που έδιναν οι 

υπεύθυνοι της σοβιετικής πολιτιστικής πολιτικής στο θέµα αυτό. Το ίδιο µοτίβο 

επαναλαµβάνεται πιο έµµεσα στο έργο του Kliment Redko «Μητρότητα»: εδώ η κίνηση του 

κεφαλιού της µητέρας δεν κατευθύνει το βλέµµα του θεατή µόνο στο βρέφος που θηλάζει, αλλά 

και στο αγαλµατίδιο ενός άνδρα στρατιώτη, το οποίο είναι στραµµένο συµβολικά προς τη θέα 

του παράθυρου (εικ.116).    

 Την ίδια περίοδο που υπογραµµίζεται ο ρόλος της γυναίκας στην οικογένεια, αρχίζει να 

απεικονίζεται µε µεγαλύτερη συχνότητα η συµµετοχή της σε επίσηµες πολιτικές εκδηλώσεις. 

Στα γνωστότερα έργα αυτής της κατηγορίας, τα «Αρχηγός, ∆άσκαλος, Φίλος» του Grigori 

Shegal και «Μια αξέχαστη συνάντηση» του Vasily Yefanov (και τα δυο εκτέθηκαν στη 

Βιοµηχανία του Σοσιαλισµού), το θέµα της γυναικείας χειραφέτησης συνδυάζεται µε αυτό της 

προσωπολατρείας του Στάλιν. Ο πίνακας του Shegal αναφέρεται σε µια σκηνή από το 2ο 

Συνέδριο Σταχανοβιτών των Κολχόζ, το οποίο διοργανώθηκε το 1935: ο Στάλιν παριστάνεται 

καθώς βοηθάει µια αντιπρόσωπο ονόµατι Fedotova να προεδρεύσει των εργασιών µιας 

συνεδρίας (εικ.117)238. Η Fedotova απεικονίζεται στο κέντρο της σύνθεσης, στο προεδρείο, 

αναζητώντας την πατρική καθοδήγηση του Στάλιν. Στο βάθος της αίθουσας απεικονίζεται ένας 

υπερµεγέθης αδριάντας του Λένιν, η λειτουργία του οποίου αποσκοπεί στην υποβολή στο θεατή 

της ιδέας της συνέχισης του έργου και των ιδεών του Λένιν από τον Στάλιν. 

Για άλλη µια φορά η συµµετοχή της γυναίκας στη λειτουργία των κολλεκτιβοποιηµένων 

αγροκτηµάτων χρησιµοποιείται ως τεκµήριο της αναβάθµισης της θέσης της στη σοβιετική 

αγροτική κοινωνία. Όµως στο έργο του Shegal υπάρχει και κάτι επιπλέον. Όπως σχολιάζει η 

Susan Reid, η τιµώµενη σταχανοβίτισσα παρουσιάζεται ως µια απλή αγρότισσα που 

αναρριχήθηκε σε έναν ηγετικό ρόλο, προσωποποιώντας έτσι τις ευκαιρίες για πρόοδο που 

προσέφερε η σοβιετική εξουσία και εγγυόταν το νέο σύνταγµα του Στάλιν239. Την εικόνα της 

γενικής κοινωνικής προόδου ενισχύει η περίληψη στη σύνθεση ορισµένων αντιπροσώπων από 

τις σοβιετικές δηµοκρατίες της κεντρικής Ασίας, περιοχές που αντιπρσοσώπευαν στο παρελθόν 

                                                 
238 Για το έργο αυτό απονεµήθηκε στον Shegal το 3ο βραβείο της έκθεσης. 
239 Reid, Socialist Realism in the Stalinist Terror, 152-53. 
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τη συντήρηση και την καθυστέρηση240. Έτσι, υπονοείται η γενική πρόοδος των γυναικών στη 

σοβιετική κοινωνία και η ταχεία υπέρβαση µιας µακραίωνης παράδοσης καταπίεσης, τσαρικής 

και θρησκευτικής.  

Με µια πρώτη εντύπωση κεντρικό θέµα του έργου φαίνεται να είναι η γυναικεία 

χειραφέτηση. Η παρουσία της γυναίκας όµως υποβαθµίζεται από την παρουσία του Στάλιν δίπλα 

της. Ο Στάλιν αποδίδεται σε µια στάση που υπογραµµίζει τις δυο από τις τρεις ιδιότητες που του 

αποδίδει ο τίτλος του έργου: δάσκαλος και φίλος241. Η τρίτη ιδιότητα, του αρχηγού, υποβάλλεται 

µέσω µιας καλά υπολογισµένης επεξεργασίας των αξόνων που διαγράφουν οι κινήσεις των 

σωµάτων και η κατεύθυνση των βλεµµάτων όλων των υπόλοιπων µορφών της σύνθεσης. Η 

οµιλήτρια του βήµατος (σε πρώτο πλάνο), ο Στάλιν και η Fedotova σχηµατίζουν το κεντρικό 

τρίγωνο της σύνθεσης. Τόσο η οµιλήτρια όσο και οι υπόλοιπες µορφές της σύνθεσης στρέφουν 

το βλέµµα τους προς το πρωταγωνιστικό ζευγάρι της σκηνής, κατευθύνοντας προς το ίδιο σηµείο 

το βλέµµα του θεατή242. Το σύµπλεγµα αυτό των κινήσεων και των βλεµµάτων προκαλεί την 

αίσθηση µιας γενικής αναταραχής µέσα στην οποία ο Στάλιν αναδεικνύεται ως το σταθερότερο 

σηµείο. Η σταχανοβίτισσα, το σύµβολο της δυναµικής και ανεξάρτητης γυναίκας, παρουσιάζεται 

παθητική: η ισότητα και η αναγνώρισή της εξαργυρώθηκαν µε τη γνωριµία και µε τη σύντοµη 

συνεργασία µε τον ανώτατο εκπρόσωπο του κράτους.   

Παρόµοιο θέµα έχει και το έργο του Vasily Yefanov «Μια αξέχαστη συνάντηση» 

(εικ.118)243. Πρόκειται για την αναπαράσταση ενός στιγµιοτύπου από την Πανσοβιετική 

∆ιάσκεψη Συζύγων ∆ιευθυντών της Βαριάς Βιοµηχανίας και Μηχανικών, η οποία διεξήχθη το 

Μάϊο του 1936. Το έργο του Yefanov αναφέρεται στη βράβευση της Klavdiia Surovtseva, 

ακτιβίστρια της κίνησης Obshchestvennitsa («κοινωνικά συνειδητοποιηµένες γυναίκες»)244. Η 

                                                 
240 Reid, Socialist Realism in the Stalinist Terror, 152. 
241 Περιγράφοντας ο ίδιος ο Shegal το έργο, αναφέρει ότι συνέλαβε τον Στάλιν ως έναν απλό σοβιετικό πολίτη·  Reid, 153. 
242 Η Jane Friedman συγκρίνει την ορµητική κίνηση των αντιπροσώπων προς τον Στάλιν και τη Fedotova µε την κίνηση 
των Αποστόλων στην αριστερή πλευρά του «Μυστικού ∆είπνου» του Leonardo da Vinci· Jane Friedman, «The Severe 
Style: In the Russian Style?»· πηγή: http://www.tmora.org/educationData/JaneFriedman.html   
243 Για την ακρίβεια, στη Βιοµηχανία του σοσιαλισµού εκτέθηκε αντίγραφο του έργου, καθώς το πρωτότυπο είχε σταλεί στη 
∆ιεθνή Έκθεση της Νέας Υόρκης, η οποία διοργανώθηκε την ίδια χρονιά (1939)· Reid, «Socialist Realism in the Stalinist 
Terror», 173. 
244 Η κίνηση της Obshchestvennitsa οργανώθηκε το 1934 από τον Κοµισάριο της Βιοµηχανίας, Sergo Ordzhonikitze. 
Σύµφωνα µε την επίσηµη εκδοχή η ιστορία της ιδέας για την οργάνωση της κίνησης έχει ως εξής: κατά τη διάρκεια µιας 
περιοδείας του σε νέες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, τον Αύγουστο του 1934, ο Ordzhonikitze παρατήρησε ότι το 
εργασιακό περιβάλλον ήταν ιδιαίτερα ψυχρό και µονότονο. Σε µια από τις µονάδες που επισκέφτηκε, όµως, πρόσεξε πως 
κοντά στον ηλεκτρικό υποσταθµό του εργοστασίου υπήρχε ένα µικρό πάρκο, µε δέντρα, λουλούδια και πάγκους για 
ανάπαυση. Εντυπωσιασµένος από αυτήν την πρωτοβουλία ρώτησε για τον εµπνευστή της και πληροφορήθηκε πως 
επρόκειτο για τη σύζυγο του προϊσταµένου του υποσταθµού, Klavdiia Grigorevna Surovtseva. Έτσι, ο Ordzhonikitze 
συνέλαβε την ιδέα της οργάνωσης της κίνησης των «κοινωνικά συνειδητοποιηµένων γυναικών», η οποία στόχευε στη 
βελτίωση των βιοτικών συνθηκών στον τοµέα της βιοµηχανίας, µέσω της εθελοντικής εργασίας γυναικών στον εργασιακό 
χώρο των συζύγων τους, βλ. Schrand, Soviet ‘Civic-Minded Women’ of the 1930s, 126. 
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νεαρή γυναίκα µαζί µε τον Στάλιν και τον Vyacheslav Molotov, πρόεδρο του Συµβουλίου των 

Λαϊκών Κοµισαριάτων, συγκροτούν το κεντρικό τρίγωνο της σύνθεσης, το οποίο 

υπογραµµίζεται από µια κεντρική δέσµη φωτός. Οι ανθοδέσµες που είναι αφηµένες στο γραφείο 

και τα καλάθια µε τα λουλούδια στο βάθος, πλαισιώνουν την σκηνή και δηµιουργούν δυο 

διαγώνιους άξονες που αναδεικνύουν και αυτοί το κεντρικό τρίγωνο245.  

Η διευθέτηση της σύνθεσης προδίδει τον έµφυλο καταµερισµό της σοβιετικής εξουσίας. 

Στο κέντρο, ο Στάλιν συγχαίρει την Surotseva υπό τις επευφηµίες ενός πλήθους ανθρώπων που 

κατανέµονται σε δυο οµάδες, στα δεξιά πίσω από την Surovtseva και στ’ αριστερά πίσω από τον 

Στάλιν. Η οµάδα των µορφών πίσω από την Surovtseva αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από 

γυναίκες, προφανώς µέλη του κινήµατος της Obshchestvennitsa. Η µοναδική ανδρική παρουσία 

στο σύνολο αυτό είναι εκείνη του Ordzhonikitze, προορισµένη να υπογραµµίσει τη σχέση του µε 

την Surovtseva και να υπενθυµίσει στο θεατή την προϊστορία της συγκεκριµένης γυναικείας 

κίνησης. Πράγµατι, ο Ordzhonikitze παριστάνεται να χειροκροτά περήφανος για το δηµιούργηµά 

του. Από την άλλη, τον Στάλιν περιστοιχίζουν γνωστές προσωπικότητες από το Πολιτικό 

Γραφείο του Κ. Κ., όπως ο Κοµισάριος Άµυνας Kliment Voroshilov και ο Πρόεδρος της 

Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΣΣ∆ Mikhail Kalinin (καθιστός σε πρώτο πλάνο). Η 

οµάδα αυτή αποτελείται στην πλειοψηφία της από άνδρες, µε γνωστότερη γυναικεία µορφή, τη 

Nadezhda Krupskaia, η οποία όµως έχει το ρόλο της αντιπροσώπου του Λένιν και κατ’ επέκταση 

της νοµιµοποίησης της σταλινικής εξουσίας (ενσαρκώνει δηλαδή έναν ρόλο ανάλογο µε του 

ανδριάντα του Λένιν στο «Αρχηγός, ∆άσκαλος, Φίλος»). Ξεχωρίζουµε, εποµένως, δυο βασικές 

οµάδες: µια καθοδηγητική, στην οποία ξεχωρίζει ιεραρχικά ο Στάλιν και µια εκτελεστική, στην 

οποία συµπεριλαµβάνονται οι γυναίκες. 

 Τελικά ο Στάλιν προβάλλει πρώτος µεταξύ ίσων, ως «Πατέρας του Λαού», όπως τον 

χαρακτηρίζει ο οδηγός της έκθεσης, απηχώντας την λατρεία απέναντι στο πρόσωπό του. Η 

πατρική αυτή εξουσία αποτελεί ένα σαφές δείγµα της πατριαρχικής οργάνωσης της σταλινικής 

εξουσίας246. Εξάλλου, ο ίδιος ο τίτλος του έργου στρέφει το ενδιαφέρον του θεατή όχι τόσο στη 

νέα κοινωνική θέση της γυναίκας και την προσφορά της από αυτήν, αλλά στο εξαιρετικό 

προνόµιο της συνάντησής της µε τον Στάλιν. Αυτό που καθιστά αξέχαστη τη συνάντηση µε τον 

                                                 
245 Ο Jan Plamper παρατηρεί πως εκτός από το τρίγωνο που σχηµατίζουν οι τρεις µορφές, στον πίνακα διακρίνονται δυο 
οµόκεντροι κύκλοι: ένας εσωτερικός κύκλος που σχηµατίζεται από τα τρία κεφάλια των προαναφερόµενων µορφών και τα 
χέρια του Στάλιν και της Surovtseva που ενώνονται στη χειραψία και ένας εξωτερικός που διαµορφώνεται από τον τρόπο 
διευθέτησης στη σύνθεση των υπόλοιπων µορφών, των λουλουδιών και των µικροφώνων· Jan Plamper, «The Spatial 
Poetics of the Personality Cult: Circles Around Stalin», στο The Landscape of Stalinism: The Art and Ideology of Soviet 
Space, επιµ. Evgeny Dobrenko και Eric Naiman, University of Washington Press, Σηάτλ 2003, 34-35. 
246 Reid, 157.  
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Στάλιν είναι η δική του, ξεχωριστή ηγετική θέση στη σοβιετική κοινωνία και όχι εκείνη της 

γυναίκας. Στο έργο του Yefanov, ο ανώτατος εκπρόσωπος της σοβιετικής, πατριαρχικής 

εξουσίας, τιµά την ανάδειξη της «νέας γυναίκας» σε έναν νέο κοινωνικό ρόλο, ο οποίος όµως 

δεν διαφέρει τελικά από τον παραδοσιακό ρόλο της νοικοκυράς: η διαφορά ήταν ότι η παροχή 

υπηρεσιών της γυναίκας στον σύζυγό της δεν περιοριζόταν µόνο µέσα στο σπίτι, αλλά και στον 

εργασιακό χώρο του συζύγου.  

Η κίνηση της Obshchestvennitsa, η οποία είναι γνωστή και ως κίνηση των «νοικοκυρών-

ακτιβιστριών» εκφράζει την αντιφατική επίσηµη προσέγγιση του κράτους απέναντι στη νέα 

γυναίκα: η παράδοξη εικόνα που προκύπτει είναι αυτή της «χειραφετηµένης νοικοκυράς». Το 

1938, το περιοδικό Obshchestvennitsa, επίσηµο όργανο της κίνησης, άρχισε να περιλαµβάνει 

στην ύλη του έγχρωµες αναπαραγωγές έργων ζωγραφικής, τα οποία είχαν επιλεγεί για την 

έκθεση Βιοµηχανία του Σοσιαλισµού. Καθώς οι αναπαραγωγές τυπώνονταν σε φύλλα µονής 

όψης, η αναγνώστρια είχε τη δυνατότητα να τις αποσπάσει από το περιοδικό για να διακοσµήσει 

το σπίτι της, χωρίς να χάσει µέρος του κειµένου κάποιου άρθρου. Μερικές από τις 

αναπαραγωγές που δηµοσιεύτηκαν στο περιοδικό ήταν: «Ο σύντροφος Ι. Β. Στάλιν» του 

Alexandr Gerasimov, «Ένας γιος γεννιέται» του V. Vasiliev, «Σ’ ένα θεωρείο του Θεάτρου 

Μπολσόι» του A. Moravov, «Αρχηγός, ∆άσκαλος, Φίλος» του Shegal, «Η οµιλία του Λένιν στον 

Κόκκινο Στρατό πριν την αναχώρησή του για το πολωνικό µέτωπο» του Isaak Brodski και 

«Γιορτή κολεκτιβοποιηµένης φάρµας» του Plastov. Η επιλογή αυτών των έργων δείχνει τους 

κύριους άξονες της σοβιετικής πολιτιστικής πολιτικής στα τέλη της δεκαετίας του ’30: την 

προβολή της κοµµατικής ηγεσίας, το ενδιαφέρον για τα στρατιωτικά θέµατα, τη σύνδεση της 

γυναίκας µε την αναπαραγωγή και την παρουσίαση του «νέου σοβιετικού ατόµου» στο αστικό 

και το αγροτικό περιβάλλον. Ένα ακόµη έργο που κυκλοφόρησε µε το περιοδικό ήταν το 

«Γυναίκα Αντιπρόσωπος» του Pimenov (εικ.119). Συγκρίνοντας κανείς το έργο αυτό µε την 

«Αντιπρόσωπο» του Ryazhsky, διαπιστώνει πόσο είχε αλλάξει η εικόνα της «νέας γυναίκας» 

µέσα σε µια δεκαετία. Ο Ryazhsky εστιάζοντας αποκλειστικά στην ανάδειξη της γυναίκας σε 

πρωτόγνωρες δηµόσιες θέσεις, υπογραµµίζει την ψυχολογική µεταµόρφωση της σοβιετικής 

γυναίκας. Αντίθετα, ο Pimenov παρουσιάζει µια πιο παθητική εικόνα της γυναίκας-

αντιπροσώπου, παρουσιάζοντας µια θεατρική εικόνα, στην οποία κυριαρχεί µια ατµόσφαιρα 

γιορτής και πολυτέλειας. Η δράση της αντιπροσώπου παρουσιάζεται σε δεύτερο πλάνο, ύστερα 

από τη µεσολάβηση µιας οµάδας περιποιηµένων γυναικών, περιστοιχισµένων από ανθοδέσµες, 

στην οποία µάλιστα συµπεριλαµβάνεται και µια µητέρα µε το παιδί της. Στο έργο του Pimenov 

υπονοείται ο ρόλος της κεντρικής εξουσίας στην αναβάθµιση της κοινωνικής θέσης της γυναίκας 
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(η προτοµή του Λένιν στα δεξιά, η λάµψη και ο πανηγυρικός χαρακτήρας της σύνθεσης 

λειτουργούν προς αυτήν την κατεύθυνση), ενώ σε εκείνο του Ryazhsky κυριαρχούσε η 

δυναµικότητα και η αυτοπεποίθηση της νέας γυναίκας. Το ψυχολογικό βάθος που χαρακτήριζε 

το έργο του Ryazhsky αντικαθίσταται στο έργο του Pimenov από την έµφαση στην εξωτερική 

εµφάνιση, στην επιφανειακότητα. Η διαφορά των δυο έργων εκφράζει την αλλαγή της επίσηµης 

αντίληψης σχετικά µε τον κοινωνικό ρόλο της γυναίκας: τα στοιχεία που καθόριζαν κατά την 

προηγούµενη δεκαετία την ταυτότητα της «νέας γυναίκας» άρχισαν να υποβαθµίζονται µε 

αποτέλεσµα τη σύνθεση µιας εικόνας πιο κοντά στις παραδοσιακές/συντηρητικές έµφυλες 

αντιλήψεις.         

3.2 Το κοινωνικό φύλο στη ναζιστική Volksgemeinschaft 

 Ο Alfred Rosenberg, από τους κυριότερους ναζί θεωρητικούς σε ζητήµατα κουλτούρας 

και τέχνης, σχολιάζει τη ζωή στη γερµανική µητρόπολη µετά το τέλος του Α΄ Παγκόσµιου 

Πολέµου ως εξής: «στη µητρόπολη ξεκίνησε το έργο του αφανισµού της φυλής. Τα νυχτερινά 

καφενεία των ανθρώπων της ασφάλτου µετατράπηκαν σε εργαστήρια της µπάσταρδης 

διαλεκτικής θεωρίας και των ‘νέων κατευθύνσεων’ που συνδέονταν µε αυτήν. Στους δρόµους 

κυριάρχησε ένα φυλετικό χάος αποτελούµενο από γερµανούς κι εβραίους, αποξενωµένους από 

τη φύση. Αποτέλεσµα αυτού του χάους ήταν µια εκφυλισµένη ‘τέχνη’»247. Η συνύπαρξη 

ανθρώπων διαφορετικών εθνικοτήτων στα µεγάλα αστικά κέντρα και ο οξυµµένος ταξικός 

ανταγωνισµός συνιστούσαν µεγάλους κινδύνους όχι µόνο για τους ναζί, αλλά για ένα ευρύ 

συντηρητικό κοµµάτι της γερµανικής κοινωνίας, το οποίο διαµαρτυρόταν για την αλλοίωση της 

«καθαρότητας» της φυλής και τη διάσπαση της «ενότητας» του έθνους. Η πόλη, πεδίο δράσης 

των εβραίων και µπολσεβίκων διανοούµενων αποτελούσε σύµφωνα µε τη ναζιστική προπαγάνδα 

το πιο απτό παράδειγµα της παρακµής της γερµανικής κοινωνίας. Η ναζιστική προπαγάνδα 

επεσήµαινε ως ένα από τα κύρια συµπτώµατα αυτής της παρακµής, τη διαφθορά της γερµανίδας 

γυναίκας. Σύµφωνα µε τους εθνικοσοσιαλιστές, η χειραφετηµένη γυναίκα της πόλης δεν ήταν 

παρά ένα θύµα της συνωµοσίας των εβραίων και των µπολσεβίκων, οι οποίοι προωθούσαν µια 

γενική χαλάρωση των ηθών µε σκοπό την αποδυνάµωση της γερµανικής φυλής.  

Η θεώρηση της πόλης ως πεδίο καταστροφής της φυλής και η κεντρική θέση του 

δίπτυχου «Blut und Boden» στη ναζιστική κοσµοθεωρία εξηγούν σε µεγάλο βαθµό τον 

περιορισµένο αριθµό εικόνων της πόλης και της ζωής των κατοίκων της στη ναζιστική 

                                                 
247 Reinhard Merker, Die bildenden Künste im Nationalsozialismus: Kulturideologie, Kulturpolitik, Kulturproduktion, 
DuMont Bucherverlag, Κολωνία 1983, 62. Το παράθεµα προέρχεται από το βιβλίο του Rosenberg Ο µύθος του εικοστού 
αιώνα (Μόναχο, 1930). 
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εικονογραφία. Οι ηθογραφικές αγροτικές σκηνές, οι οποίες συνδέονταν µε το ιδεολόγηµα «Blut 

und Boden», οι στρατιωτικές σκηνές, η τοπιογραφία και η διασκευή αρχαίων ελληνικών µύθων 

αποτελούν τις βασικές θεµατικές οµάδες της ναζιστικής εικονογραφίας. Αντίθετα, δεν υπάρχει 

κάποια θεµατική κατηγορία, η οποία να συνδέεται σαφώς και αποκλειστικά µε τη ζωή στην 

πόλη. Υπάρχουν ωστόσο ορισµένα έργα, τα οποία µας επιτρέπουν να ρίξουµε κάποιες κλεφτές 

µατιές στο αστικό τοπίο της περιόδου και να εξάγουµε ορισµένα συµπεράσµατα σχετικά µε τη 

ναζιστική αντίληψη του ιδανικού πολίτη.  

Σε αυτά ανήκει η «Περιπολία των SS» του Ferdinand Staeger (εικ.120). Η περιπολία των 

ανδρών των SS καταλαµβάνει το µεγαλύτερο χώρο της σύνθεσης και η παρουσία της συµβολίζει 

την «αποκατάσταση» της τάξης, ακριβώς στο περιβάλλον στο οποίο είχε «υπονοµευτεί» κατά 

την περίοδο της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. Ανάµεσα στις τέσσερις ανδρικές φιγούρες του 

πρώτου πλάνου, ο θεατής µπορεί να διακρίνει τµήµατα του αστικού τοπίου. Άνδρες και γυναίκες 

βαδίζουν στα πεζοδρόµια, διασχίζουν τους δρόµους και ποδηλατούν. Η γενική εικόνα δηλώνει 

υλική ευµάρεια, ενώ οι εκφράσεις των αναπαριστώµενων µορφών εκπέµπουν σιγουριά και 

ασφάλεια. Ωστόσο, ο τρόπος απόδοσης των γυναικών και των ανδρών πολιτών αποκαλύπτει τον 

καταµερισµό των ρόλων τους. Οι άνδρες συνδέονται µε τον κόσµο της εργασίας: η ανδρική 

µορφή δίπλα στην περιπολία καθώς και εκείνη που κάθεται στο πίσω κάθισµα ενός αυτοκινήτου 

µοιάζουν µε επιχειρηµατίες, ενώ ο άνδρας που βαδίζει πίσω από την περιπολία και ο ποδηλάτης 

είναι πιθανότατα εργαζόµενοι, όπως µαρτυρά ο χαρτοφύλακας του πρώτου και η ενδυµασία του 

δεύτερου. Ο ρόλος των γυναικών αντίθετα είναι πιο ασαφής, αφού δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο 

που να τις συνδέει µε κάποια συγκεκριµένη ιδιότητα ή δραστηριότητα. Τη στιγµή που οι άνδρες 

αντιπροσωπεύουν την πολιτική εξουσία (περίπολος) και την κοινωνική ανάπτυξη 

(επιχειρηµατίες κι εργαζόµενοι), οι γυναίκες ενσαρκώνουν έναν αµφιλεγόµενο, αλλά σαφώς 

υποδεέστερο ρόλο, περιοριζόµενες στην παθητική απόλαυση της κοινωνικής οµαλότητας, η 

οποία έχει εξασφαλιστεί χάρη στην ανδρική πρωτοβουλία και δράση. 

 Ένα ακόµη στοιχείο που χαρακτηρίζει την «Περιπολία των SS» είναι η προβολή της 

ανδρικής συντροφικότητας/κοινότητας ως της κινητήριας δύναµης της εθνικοσοσιαλιστικής 

κοινωνίας. Η αίσθηση αυτή τονίζεται ακόµη περισσότερο στο έργο «Έτσι ήταν τα SA» (εικ.121), 

του Elk Eber, το οποίο αναφέρεται στην περίοδο πριν από το 1933, την «αγωνιστική περίοδο» 

του ναζιστικού κινήµατος. Ο Eber παρουσιάζει µια ανδρική εικόνα της κοινότητας, 

προβάλλοντας τους πρωταγωνιστές του ως σύµβολα της δύναµης, της τάξης και της αρµονίας, 

δηλαδή των ιδανικών ιδιοτήτων τόσο του πολίτη όσο και του έθνους σύµφωνα µε την 
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καθιερωµένη αντίληψη248. Η πολιτική δράση προβάλλεται ως ανδρική υπόθεση και η δύναµη ως 

το καθοριστικό στοιχείο της υπεροχής των εθνικοσοσιαλιστών. Αντίθετα, η γυναίκα 

παρουσιάζεται στο περιθώριο του πολιτικού ανταγωνισµού και ο ρόλος της είναι πιο παθητικός 

και αµφιλεγόµενος (δεν είναι σαφές µε ποια πλευρά τάσσεται). 

 Όπως παρατηρεί ο George Mosse, ο πολιτικός ρόλος της γυναίκας καθορίστηκε σε 

µεγάλο βαθµό από τον σε έµφυλη βάση διαχωρισµό των γνωρισµάτων της ιδανικής οµορφιάς, 

διαχωρισµός που αποτέλεσε τον θεµέλιο λίθο της αστικής ηθικής. Η δυναµικότητα, η ενέργεια 

και η προστασία του κοινωνικού συνόλου προβάλλονταν ως ανδρικές ιδιότητες και η ιδανική 

εικόνα του άνδρα έπρεπε να ανταποκρίνεται σε αυτές. Στην κοινωνικότητα της ανδρικής 

«φύσης» αντιπαραβαλλόταν η «φυσική» γυναικεία παθητικότητα/εσωστρέφεια, η οποία 

διαµόρφωνε αντίστοιχα την εικόνα της γυναίκας249. Παρά την ρητορική ενάντια στην αστική 

τάξη, το ναζιστικό καθεστώς εφησύχαζε τους γερµανούς πολίτες υποσχόµενο τη διαφύλαξη της 

αστικής ηθικής. Στη ναζιστική τέχνη οι εξιδανικευµένες ανδρικές και γυναικείες µορφές 

εκφράζουν ακριβώς την αποκατάσταση αυτής της ηθικής: οι «εκφυλισµένες» µορφές της 

∆ηµοκρατίας δίνουν τη θέση τους στον «αναγεννηµένο Άριο» και η «αναγέννηση» αυτή 

µεταφέρεται αισθητικά µε την επιστροφή στο κλασικό ιδεώδες της οµορφιάς. Την επιστροφή 

αυτή καταδεικνύει η υιοθέτηση της Αθηνάς Παλλάδας ως συµβόλου της ναζιστικής αισθητικής, 

εικόνα που χρησιµοποιήθηκε ως σήµα της ναζιστικής επιθεώρησης τέχνης Die Kunst im Dritten 

Reich, αλλά και των καταλόγων των Εκθέσεων Μεγάλης Γερµανικής Τέχνης. 

 Σύµφωνα µε τις ναζιστικές αισθητικές επιταγές, οι γερµανοί καλλιτέχνες έπρεπε να 

αντλούν τα θέµατά τους από «αιώνιες» αξίες, προσαρµοσµένες όµως στο πνεύµα του Τρίτου 

Ράιχ. Με αυτό το σκεπτικό, ο γερµανός ιστορικός τέχνης Werner Rittich ξεχώριζε το 1939 δυο 

έργα-πρότυπα, ανάµεσα στα εκατοντάδες που είχαν εκτεθεί στις δυο πρώτες εκθέσεις «Μεγάλης 

Γερµανικής Τέχνης». Όχι τυχαία και τα δυο ήταν γλυπτά: η «Συντροφικότητα» του Josef Thorak, 

ένα σύµπλεγµα που είχε επίσης σταλεί στη ∆ιεθνή Έκθεση του Παρισιού το 1937 (όπου 

συµπληρώθηκε και µε µια τρίτη µορφή), και η «Νίκη» του Arno Breker (εικ.122-123). Σύµφωνα 

µε τον Rittich, το πνεύµα της εποχής έβρισκε πιο ολοκληρωµένη έκφραση στην γλυπτική απ’ ότι 

                                                 
248 Για το συµβολισµό αυτό των ανδρικών χαρακτηριστικών βλέπε George L. Mosse, «Beauty without Sensuality: The 
Exhibition Entartete Kunst», στο Degenerate Art: The Fate of the Avant-garde in Nazi Germany, Stephanie Barron 
(επιµ.), Abrams/Los Angeles County Museum of Art, Νέα Υόρκη 1991, 27.    
249 Beauty without Sensuality, 27-28. 
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στη ζωγραφική, επειδή οι γυµνές πλαστικές µορφές βρίσκονταν σε έναν πιο άµεσο «διάλογο» µε 

τη φύση και µπορούσαν να εξυψωθούν ευκολότερα σε ένα πνευµατικό-συµβολικό επίπεδο250.  

 Οι µορφές των δυο έργων που ξεχώριζε ο Rittich αντανακλούν τις στερεότυπες έµφυλες 

αντιλήψεις στις οποίες βασίστηκε τόσο η αστική όσο και η ναζιστική ιδέα περί του ιδανικού 

πολίτη. Στο γλυπτικό σύµπλεγµα του Thorak η συντροφικότητα παρουσιάζεται ως µια ανδρική 

ιδιότητα, µια προϋπόθεση της µαχητικότητας και της στρατιωτικής ετοιµότητας. Το έργο 

φανερώνει κλασικές επιρροές σε ότι αφορά το ίδιο το θέµα του, το οποίο παραπέµπει στους 

∆ιόσκουρους (ιδέα προσαρµοσµένη στη ναζιστική ιδεολογία·  αρκεί να αναλογιστεί κανείς τη 

θέση του έργου µπροστά από την είσοδο του γερµανικού περίπτερου και απέναντι από το 

σοβιετικό περίπτερο), την µετωπικότητα και την συµµετρική στάση των µορφών, αλλά η 

υπερβολικά τονισµένη µυϊκή γράµµωση αποµακρύνει τις δυο ανδρικές µορφές από το κλασικό 

ιδεώδες: πρόκειται για µια διασκευή του κλασικού ιδεώδους προσαρµοσµένη στη ναζιστική 

προπαγάνδα περί φυλετικής ανωτερότητας. Σε αντιδιαστολή µε την κίνηση που χαρακτηρίζει τα 

κλασικά έργα τέχνης, ο Thorak δίνει έµφαση στην στατικότητα των µορφών, οι οποίες µοιάζουν 

«καρφωµένες» στο έδαφος σαν ένα απροσπέλαστο «ανθρώπινο τείχος». Οι δυο άνδρες 

παρουσιάζονται τόσο ως πρότυπα όσο και ως προστάτες της Άριας φυλής.  

Σε αντίθεση µε την έντονη γραµµικότητα των ανδρών της «Συντροφικότητας» -αλλά και 

των περισσότερων γλυπτών της ναζιστικής τέχνης- το γυναικείο γυµνό σώµα χαρακτηρίζεται 

από την καµπύλη, όπως µπορεί να διαπιστώσει κανείς παρατηρώντας τη «Νίκη» του Breker, την 

πρώτη δηµόσια παραγγελία του καλλιτέχνη για τις εγκαταστάσεις των Ολυµπιακών αγώνων του 

1936 στο Βερολίνο. Η Ολυµπιάδα του 1936 αποτέλεσε για το ναζιστικό καθεστώς µια καλή 

ευκαιρία για την προβολή της ναζιστικής κουλτούρας ως συνέχειας της κλασικής. 

Χαρακτηριστική από αυτή την άποψη είναι η έκθεση «Η Ολυµπία και το γερµανικό πνεύµα» που 

διοργανώθηκε την ίδια χρονιά στη Φραγκφούρτη, στην οποία δίπλα σε έργα αρχαίας ελληνικής 

τέχνης παρουσιάστηκαν σύγχρονα γερµανικά. Στους τοίχους του εκθεσιακού χώρου 

αναρτήθηκαν παραθέµατα του Winckelmann και του Goethe ως επιχειρήµατα για τη σχέση της 

γερµανικότητας µε την ελληνικότητα (εικ.124). Σύµφωνα µε την επιθεώρηση τέχνης Jahrbuch 

                                                 
250 Klaus Wolbert, Die Nackten und die Toten des “Dritten Reiches”. Folgen einer politischen Geschichte des Körpers 
in der Plastik des deutschen Faschismus, Anabas, Γκίσσεν 1982, 61. Είναι φανερό ότι ο Rittich αναµασά τις απόψεις 
του Winckelmann περί της ανωτερότητας της γλυπτικής. Η επίδραση των αισθητικών απόψεων του Winckelmann 
λειτούργησε µε καταλυτικό τρόπο στη διαµόρφωση της ναζιστικής γλυπτικής. Στην εξέταση της αρχαίας κλασικής 
πλαστικής ο Winckelmann εστίαζε κυρίως στη δύναµη, την αρρενωπότητα και την εγκράτεια των µορφών, καθώς και 
στην αρµονία και τις αναλογίες τους, εξυµνώντας τακτικά «την ευγενική απλότητα και το ήρεµο µεγαλείο» των 
κλασικών µορφών (George L. Mosse, The Image of Man: the Creation of Modern Masculinity, 29.). Με βάση τα 
παραπάνω µπορούµε να πούµε ότι ο Winckelmann έθεσε το µέτρο της ναζιστικής γλυπτικής, έστω κι αν ο ρατσιστικός 
φανατισµός των ναζί οδήγησε αναπόφευκτα σε µια υπερβολή και συνεπώς διάλυση του κανόνα του Winckelmann. 
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für Kunstfreunde, στην έκθεση συγχωνεύονταν η Ολυµπία, το απόγειο του ελληνικού πνεύµατος 

µε το σύγχρονο γερµανικό πνεύµα, το οποίο στηριζόταν στην παράδοση των Winckelmann, 

Goethe, Hölderlin, Nietzsche και George. Οι γερµανοί, σύµφωνα µε το ίδιο κείµενο, ήταν οι 

µόνοι ανάµεσα στους ευρωπαίους, οι οποίοι διατηρούσαν ένα είδος «µυστικής εκλεκτικής 

συγγένειας» µε την ελληνική φύση251. Το στήσιµο της έκθεσης φανερώνει τον τρόπο που 

αντιλαµβάνονταν οι ναζί την ελληνική κλασική τέχνη. Το πρότυπο της ναζιστικής πλαστικής δεν 

ήταν ακριβώς η κλασική τέχνη -πολύ λιγότερο οι αισθητικές θεωρίες της αρχαιότητας- αλλά ο 

κλασικισµός και οι θεωρίες του 19ου αιώνα περί του κλασικού252.  

Επιστρέφοντας στην αντιπαραβολή της «Συντροφικότητας» µε τη «Νίκη», παρόλο που 

και τα δυο έργα είναι αλληγορικά, παρατηρεί κανείς ότι σε εκείνο του Thorak οι άνδρες 

ενσαρκώνουν έναν κοινωνικό ρόλο: την ένωση των σύγχρονων γερµανών σε µιλιταριστικές 

εθνικοσοσιαλιστικές οµάδες µε σκοπό την «προστασία» της γερµανικής φυλής. Αντίθετα, η 

γυναικεία µορφή λειτουργεί αποκλειστικά ως ένα εθνικό σύµβολο: ενσαρκώνει µια έννοια και 

όχι έναν ρόλο όπως οι άνδρες. Η τάση αυτή χαρακτηρίζει το σύνολο σχεδόν της ναζιστικής 

πλαστικής. Ο άνδρας προβάλλεται συνήθως ως αγωνιστής ή µαχητής, ενώ η γυναίκα ενσαρκώνει 

κάποια αφηρηµένη έννοια ή συνδέεται άµεσα µε τη φύση. ∆ιαβάζοντας κανείς τους τίτλους των 

ναζιστικών έργων τέχνης (εικαστικής και πλαστικής) αντιλαµβάνεται ξεκάθαρα αυτήν την 

διαφορά στην αναπαράσταση των δυο φύλων: η γυναίκα προσωποποιεί το «Απόγευµα» (Fritz 

Klimsch), το «Κύµα» (Fritz Klimsch), τα «Τέσσερα Στοιχεία», ενώ ο άνδρας εµφανίζεται ως 

«Στρατιώτης», «Μαχητής», «∆εκαθλητής», «Εργάτης» κ.ο.κ. 

Ακόµη και σε έργα στα οποία υµνείται το Άριο ζευγάρι, αποκαλύπτεται η άνιση σχέση 

των δυο φύλων. Ενδεικτική είναι η σύνθεση του Thorak «∆υο Άνθρωποι» (εικ.125). 

Τοποθετώντας ο γλύπτης σε πρώτο πλάνο τη γυναίκα, παρουσιάζει τελείως εκτεθειµένο το γυµνό 

σώµα της στο θεατή και καλύπτει παράλληλα τη γυµνότητα του άνδρα (τα γεννητικά όργανα του 

άνδρα κρύβονται επίσης από την µακριά κώµη της γυναίκας). Οι κινήσεις του άνδρα εκφράζουν 

τη δύναµη και την εγκράτεια, ενώ οι κινήσεις της γυναίκας την τρυφερότητα και την παράδοσή 

της στον άνδρα. Στο γλυπτικό σύµπλεγµα του Thorak η πρωτοκαθεδρία ανήκει στον άνδρα· 

                                                 
251 Hans-Werner Schmidt, «Klassizität als Norm – Klassik als Abstraktion: Aspekte der Wert –und 
Wirklichkeitsauffassung in den 30er Jahren», στο “Die Axt hat geblüht…” Europäische Konflikte der 30er Jahre in 
Erinnerung an die frühe Aantgarde (κατ. εκθ.), Jürgen Harten, Hans-Werner Schmidt και Marie-Louise Syring (επιµ.), 
Städtische Kunsthalle Düsseldorf, Ντύσελντορφ 1987, 92-93. 
252 Schmidt, 94. Ο Schmidt αναφέρεται ιδίως στην επίδραση του Winckelmann, ο οποίος αντιλαµβανόταν τον κλασικό 
πολιτισµό ως µια εξιδανικευµένη απόλυτη έννοια: όπως κάθε µη απόλυτη-σχετική µορφή ήταν ξένη προς την 
αντίληψη του Winckelmann, έτσι και στην πρόσληψη της πρόσληψης του κλασικού πολιτισµού στη Γερµανία της 
δεκαετίας του ’30 το απόλυτο παρέµενε το µέτρο του κλασικού, ό. π. Εξίσου σηµαντική ήταν η επίδραση των 
αισθητικών ιδεών του Goethe περί «καθαρότητας» και «φυσικότητας» της καλλιτεχνικής µορφής, ό. π., 95.  
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µάλιστα η θέση των δυο µορφών απηχεί ίσως τη βιβλική παράδοση: η γυναίκα µοιάζει να έχει 

βγει από το πλευρό του άνδρα253. Η σχέση των δυο µορφών είναι ιεραρχική·  ο άνδρας είναι το 

κεφάλι, η γυναίκα το σώµα. Η στάση του άνδρα έχει περισσότερη αυτονοµία, αφού η µορφή του 

θα µπορούσε να σταθεί και µόνη της, κάτι που δε θα ήταν δυνατό στην περίπτωση της γυναίκας, 

της οποίας τα χέρια θα απέµεναν να αδράχνουν χωρίς νόηµα το κενό254.  

 Μια από τις γνωστότερες εικαστικές παραστάσεις της ναζιστικής περιόδου είναι το 

τρίπτυχο του Adolf Ziegler που φέρει τον τίτλο τα «Τέσσερα Στοιχεία», έργο που αγοράστηκε 

από τον Χίτλερ255. Σε αυτό, τέσσερις γυµνές γυναίκες φυσικών διαστάσεων προσωποποιούν τη 

γη, τον αέρα, τη φωτιά και το νερό σε µια αλληγορική «έγκριση των φυσικών νόµων» 

(εικ.126)256. Ένας πυρσός, µια δέσµη στάχια και ένα σκεύος µε νερό είναι τα υλικά που βοηθούν 

τον θεατή στην ταυτοποίηση του κάθε στοιχείου, ενώ ο άνεµος υποβάλλεται µε την κίνηση των 

µαλλιών της τέταρτης γυναίκας. Ο Ziegler ενοποιεί τα τρία µέρη της σύνθεσης χρησιµοποιώντας 

το ίδιο ανοιχτό γαλάζιο φόντο, ένα ενιαίο δάπεδο και τοποθετώντας τις γυναίκες πάνω στον ίδιο 

πάγκο. Ακολουθώντας την θρησκευτική παράδοση του τρίπτυχου, ο ζωγράφος δίνει ιδιαίτερο 

βάρος στο κεντρικό µέρος, όπου απεικονίζονται η γη και το νερό. Η γη, η οποία ήταν (όπως 

έχουµε ήδη επισηµάνει) κεντρικής σηµασίας για την ναζιστική προπαγάνδα, ξεχωρίζει από τις 

άλλες αλληγορικές µορφές χάρη στις µεγαλύτερες διαστάσεις της, αλλά και τη µητρική στάση 

της. Ο Ziegler υπογραµµίζει την αγνότητα της γης παριστάνοντάς την να καλύπτει τη γύµνια της 

µε ένα άσπρο ύφασµα. Η ένωση της γης µε το νερό συµβολίζει τη γονιµότητα. Συνδυάζοντας 

στοιχεία από τη θρησκευτική τέχνη της Αναγέννησης, αλλά και από τον νατουραλισµό, ο Ziegler 

επιχειρεί να εξυψώσει σε ένα ιερό επίπεδο τη φύση. Η επιλογή της γυναικείας µορφής 

εξυπηρετούσε την ευκολότερη µετάδοση του µηνύµατός του, καθώς η θηλυκότητα συνδέονταν 

παραδοσιακά µε τη φύση, τη γονιµότητα και τη µητρότητα. Τέλος, τα λεπτοµερώς 

επεξεργασµένα «Άρια» χαρακτηριστικά των τεσσάρων γυναικών υπογραµµίζουν τους 

«αδιάρρηκτους δεσµούς αίµατος» του γερµανικού λαού µε το φυσικό περιβάλλον του, 

συνθέτοντας έτσι ξανά το γνωστό σύνθηµα «γη και αίµα».   

  Με βάση τα παραπάνω παρατηρούµε δυο βασικές τάσεις στην αναπαράσταση της 

γυναίκας στη ναζιστική τέχνη: την έµφαση στον «φυσικό» ρόλο της γυναίκας και στην εξάρτησή 

                                                 
253 Poley, Rollenbilder, 84. 
254 Poley, 84. 
255 Το έργο εκτέθηκε στην πρώτη έκθεση «Μεγάλης Γερµανικής Τέχνης» (στην κύρια αίθουσα του «Σπιτιού της 
Γερµανικής Τέχνης») και γνώρισε πολλά αντίγραφα κατά την περίοδο του Τρίτου Ράιχ. Ένα από αυτά, υπό τη µορφή 
ταπισερί, εκτέθηκε στη ∆ιεθνή Έκθεση του Παρισιού το 1937, όπου και βραβεύτηκε.  
256 Joachim Petsch, «Unersetzliche Künstler: Malerei und Plastik im Dritten Reich», στο Hitlers Künstler: Die Kultur 
im Dienst des Nationalsozialismus, Hans Sarkowicz (επιµ.), Insel Verlag, Φρανκφούρτη/Λειψία 2004, 258. 
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της από την παρουσία του άνδρα (κατάκτηση-γονιµοποίησή της). Οι απεικονίσεις του γυµνού 

γυναικείου σώµατος, δηµιουργίες ανδρών καλλιτεχνών προοριζόµενες πρωτίστως για το ανδρικό 

βλέµµα, υπογραµµίζουν αυτόν τον παθητικό ρόλο της γυναίκας και την κυριαρχία του άνδρα 

επάνω της. Η ανισότητα αυτή χαρακτηρίζει το ναζιστικό όραµα της ιδανικής οµορφιάς και του 

ιδανικού πολίτη: ο άνδρας ήταν ο προστάτης και η γυναίκα η προστατευόµενη του και η ένωσή 

τους αντιπροσώπευε την ένωση της δύναµης µε την οµορφιά. Η ένωση του ιδανικού άνδρα µε 

την ιδανική γυναίκα αποτελούσε το θεµέλιο της εθνοφυλετικής κοινότητας (Volksgemeinschaft), 

η εύρυθµη λειτουργία της οποίας υποτίθεται ότι εξαρτιόταν από τον αυστηρό καταµερισµό των 

ρόλων των µελών της. 

 Εξίσου σηµαντική για τις επιδιώξεις του ναζιστικού καθεστώτος ήταν η προβολή µιας 

εικόνας αρµονικής συνεργασίας των εργαζόµενων µε τους εργοδότες (Betriebsgemeinschaft), 

εικόνα που προβαλλόταν ως τεκµήριο της υπέρβασης των κοινωνικών ανταγωνισµών, οι οποίοι 

απειλούσαν την εθνική ενότητα. Η «αποκατάσταση της εργασιακής ειρήνης» στα µεγάλα αστικά 

κέντρα, στα οποία είχε διασαλευτεί, αποτελούσε ένδειξη της επίτευξης της «κοινωνικής 

ειρήνης». Η υποτιθέµενη ενότητα του κόσµου της εργασίας απέκρυπτε τις ενδογενείς ταξικές 

ανισότητες και συγκρούσεις του καπιταλιστικού συστήµατος, ενώ παράλληλα κάλυπτε µε ένα 

σοσιαλιστικό περίβληµα τις ακραίες συνθήκες εργασιακής εκµετάλλευσης, τις οποίες 

διαµόρφωσε η ναζιστική πολιτική. Οι βασικές κινήσεις για την εξασφάλιση αυτής της 

«ενότητας» ήταν η ποινικοποίηση του συνδικαλισµού το Μάιο του 1933 και η αντικατάστασή 

τους (το Σεπτέµβριο του ίδιου έτους) από το Deutsche Arbeitsfront (DAF/Γερµανικό Μέτωπο 

Εργασίας), στο οποίο συµµετείχαν υποχρεωτικά τόσο οι εργαζόµενοι όσο και οι εργοδότες257. 

Σύµφωνα µε τον Robert Ley, αρχηγό του DAF, ο κάθε εργάτης είχε διαφορετικά συµφέροντα, τα 

οποία καθορίζονταν από φυσικούς νόµους, άρα κάθε προσπάθεια κοινωνικής µεταρρύθµισης 

προς την κατεύθυνση της εξοµοίωσης των συµφερόντων των εργατών ήταν περιττή. Επιπλέον, ο 

Ley δε θεωρούσε αρµοδιότητα της νέας οργάνωσης «τις υλικές συνθήκες της καθηµερινότητας 

του εργάτη»· η υλική ανταµοιβή του εργάτη απαξιωνόταν µπροστά στη «χαρά της εργασίας», 

χαρά που απέρρεε από τη συναίσθηση της προσφοράς στην πατρίδα258. Εποµένως, η ναζιστική 

εξουσία αντικατέστησε τα συνδικαλιστικά όργανα των εργατών µε µια οργάνωση, η οποία δεν 

                                                 
257 Παρακλάδι του DAF ήταν η KdF (Kraft durch Freude/∆ύναµη µέσω της Χαράς), η οποία συγκροτήθηκε στο πρότυπο 
της ιταλικής φασιστικής οργάνωσης Dopolavoro. Στόχος της KdF ήταν η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου των εργατών. 
Ανάµεσα σε άλλα, η οργάνωση εξασφάλιζε στους εργάτες µειωµένα εισιτήρια για επιλεγµένες πολιτιστικές εκδηλώσεις και 
πρόσφερε φθηνά πακέτα διακοπών στο εξωτερικό. Μέσω αυτών των παραχωρήσεων επιχειρούνταν ο εξωραϊσµός των 
σκληρών εργασιακών συνθηκών και ο κατευνασµός των εργαζοµένων. Για την οργάνωση βλέπε Shelley Baranowski, 
Strength through Joy: Consumerism and Mass Tourism in the Third Reich, Cambridge University Press, Κέιµπριτζ 2004. 
258 Peter Schirmbeck, Adel der Arbeit: Der Arbeiter in der Kunst der NS-Zeit, Jonas Verlag, Μάρµπουργκ 1984, 141. Η 
έµφαση είναι δική µου. 
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αναγνώριζε δικαιώµατα, αλλά µόνο υποχρεώσεις και συγκεκριµένα τις υποχρεώσεις των 

εργατών απέναντι στην εργοδοσία. Η συγκρότηση της «εργασιακής κοινότητας» δεν 

επιδιωκόταν µέσω της αντιµετώπισης των αιτιών της κοινωνικής διαµάχης, αλλά µε την 

δικτατορική, τροµοκρατική καταστολή των συµπτωµάτων της259. Το έργο της καταστολής 

συµπλήρωνε ο κρατικός προπαγανδιστικός µηχανισµός, βασικό όργανο του οποίου ήταν η τέχνη. 

 Ένα από τα πρώιµα δείγµατα δηµόσιας τέχνης του νέου καθεστώτος ήταν το «Μνηµείο 

της Γερµανικής Εργασίας» (εικ.127), έργο των γλυπτών Fuchs και Schellhorn, το οποίο δέσποζε 

στην κεντρική αίθουσα της 10ης Γερµανικής Έκθεσης Ραδιοφώνου (1933, Βερολίνο). Η γλυπτική 

σύνθεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί εισάγει ένα εικονογραφικό µοτίβο, το οποίο 

χρησιµοποιήθηκε ευρέως στη ναζιστική τέχνη για τη συµβολική απόδοση της ενότητας του 

γερµανικού λαού: την απεικόνιση τριών µορφών, αντιπροσωπευτικών της γερµανικής κοινωνίας. 

Οι ακριανές µορφές αντιπροσώπευαν τη γερµανική εργατική τάξη, ενώ στο κέντρο 

τοποθετούνταν πάντοτε ένας στρατιώτης, ο οποίος εκπροσωπούσε τη ναζιστική εξουσία (σε 

ορισµένες περιπτώσεις απεικονίζονταν περισσότερες από τρεις µορφές, όµως τότε το έργο είχε 

τη µορφή τρίπτυχου, στο κέντρο του οποίου δέσποζε πάλι η µορφή ενός στρατιώτη).  

Στο «Μνηµείο της Γερµανικής Εργασίας» η περιβόητη κατάργηση του διαχωρισµού της 

χειρωνακτικής και της πνευµατικής εργασίας, την οποία διακήρυττε η ναζιστική εξουσία, 

δηλώνει την ενότητα του γερµανικού λαού. Η ανδρική µορφή στα δεξιά, η οποία αποδίδεται 

φορώντας την τυπική φόρµα και την ποδιά εργασίας, συµβολίζει τον χειρώνακτα. Στην άλλη 

άκρη βρίσκεται ένας άνδρας, ο οποίος κρατάει ένα βιβλίο και είναι ντυµένος µε διαφορετική, πιο 

επίσηµη ενδυµασία, στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι πρόκειται για έναν δηµόσιο υπάλληλο. 

Ανάµεσα στους δυο εκπροσώπους της εργατικής τάξης τοποθετείται µια µορφή µε στρατιωτική 

ενδυµασία, η οποία υψώνει το χέρι της σχηµατίζοντας τον χαρακτηριστικό ναζιστικό χαιρετισµό. 

Η κεντρική µορφή διαφέρει ριζικά από τις άλλες δυο καθώς αποδίδεται σε µεγαλύτερες 

διαστάσεις και σε πλήρη µετωπική στάση· παρόλο που οι τρεις µορφές παριστάνονται να 

ενώνουν το βηµατισµό τους, προηγείται καθαρά το βήµα του στρατιώτη, στοιχείο που φανερώνει 

ότι ο ρόλος του δεν είναι διαµεσολαβητικός (ανάµεσα στους εκπροσώπους της εργατικής τάξης), 

αλλά καθοδηγητικός. Τελικά, η επιδιωκόµενη αίσθηση της «ισχύος εν τη ενώσει» καταλύεται, 

αφού το κέντρο βάρους µετατοπίζεται από την εργατική τάξη, στην οποία υποτίθεται ότι είναι 

αφιερωµένο το µνηµείο, στον στρατιώτη-σύµβολο της άρχουσας τάξης260. Η απουσία της 

                                                 
259 Schirmbeck, 143. 
260 Schirmbeck, 139-140. ∆υστυχώς δεν µπόρεσα να εντοπίσω κάποια άλλη φωτογραφία του µνηµείου πέρα από εκείνη του 
εξώφυλλου του περιοδικού Die Woche (19.8.1933), την οποία παραθέτει ο Schirmbeck. Παρόµοιο είναι το µήνυµα στην 
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γυναίκας δεν χαρακτηρίζει µόνο το συγκεκριµένο έργο· σε όλες τις εκδοχές αυτού του 

εικονογραφικού µοτίβου η ενότητα της κοινότητας εκφράζεται µέσω µιας τριανδρίας. 

 Η απόπειρα κατάδειξης της ενότητας του γερµανικού λαού διαµέσου της σύνδεσης της 

εργατικής τάξης µε την στρατιωτική εξουσία φανερώνει µια ακόµη αντίφαση της ναζιστικής 

ιδεολογίας. Αν και η ναζιστική προπαγάνδα υπογράµµιζε σε κάθε ευκαιρία τη σηµασία του 

ρόλου της γυναίκας στη ναζιστική κοινωνία, η αδυναµία της ένταξής της στο συµβολικό 

συλλογικό πορτραίτο του γερµανικού λαού, δείχνει πόσο στενά ήταν τα όρια του αποδιδόµενου 

σε αυτήν κοινωνικού ρόλου. Στη ναζιστική εικονογραφία, οι κινητήριες δυνάµεις της γερµανικής 

κοινωνίας ενσαρκώνονται πάντοτε από ανδρικές µορφές. Η γυναίκα δεν συµπεριλαµβάνεται σε 

αυτό το «συλλογικό» πορτραίτο, επειδή ο σεξιστικός χαρακτήρας της εθνικοσοσιαλιστικής 

ιδεολογίας απέκλειε το ενδεχόµενο της απεικόνισης της εργαζόµενης γυναίκας. Η γυναίκα δεν 

µπορούσε να συνδεθεί µε την στρατιωτική ή πολιτική µάχη, ούτε µε τη «γροθιά» (χειρωνακτική 

εργασία) και το «µυαλό» (πνευµατική εργασία), ακόµη κι αν στην πραγµατικότητα 

απασχολούνταν στους δυο τελευταίους τοµείς. Όµως, η επίσηµη ιδεολογία ταύτιζε τη γυναίκα µε 

την αναπαραγωγή και τη φροντίδα της οικογένειας και αντιλαµβανόταν ως αποκλειστικά 

ανδρικά προνόµια, τόσο τη δύναµη (γροθιά), όσο και τη λογική (µυαλό)261.  

 Παρότι σε αρκετές φωτογραφίες της εποχής απεικονίζονται εργάτριες σε βιοτεχνίες και 

βιοµηχανίες, στη ζωγραφική και τη γλυπτική υποκείµενο της βιοµηχανικής εργασίας είναι σε 

όλες σχεδόν τις περιπτώσεις ο άνδρας. Παρόλο που και τα τρία µέσα αξιοποιήθηκαν 

προπαγανδιστικά από το καθεστώς, η φωτογραφία χρησιµοποιήθηκε περισσότερο για την 

προβολή της ναζιστικής πολιτικής, ενώ η ζωγραφική και η γλυπτική για τη συµβολική έκφραση 

της ναζιστικής κοσµοθεωρίας262. Το γεγονός της διαφορετικής αξιοποίησης των  δυο µέσων από 

τον κρατικό µηχανισµό εξηγεί πώς ήταν δυνατή η φωτογραφική καταγραφή θεµάτων (π.χ. της 

γυναικείας εργασίας), τα οποία απορρίπτονταν στο πεδίο των εικαστικών και των πλαστικών 

τεχνών.  

                                                                                                                                                 
ελαιογραφία του Hans Schmitz-Wiedenbrück «Εργάτες, αγρότες και στρατιώτες», η οποία εκτέθηκε στην Έκθεση Μεγάλης 
Γερµανικής Τέχνης του 1941 και προβλήθηκε ιδιαίτερα από τον τύπο της εποχής. Βλέπε την υποδειγµατική ανάλυση του 
έργου από τον Berthold Hinz στο Die Malerei im deutschen Faschismus, 77-83.   
261 Σύµφωνα µε τη ναζιστική συνθηµατολογία ο άνδρας ήταν ο εργάτης του µυαλού και της γροθιάς (Arbeiter der Stirn 
und der Faust). 
262 Ο Berthold Hinz παρουσιάζει τα σηµεία σύγκλισης της ναζιστικής ζωγραφικής µε τη φωτογραφία· Berthold Hinz, «Bild 
und Lichtbild im Medienverbund», στο Die Dekoration der Gewalt: Kunst und Medien im Faschismus, επιµ. Berthold Hinz 
κ.α., Anabas, Γκίσεν 1979, 137-148. Ωστόσο, οι διαφορές στη χρήση των δυο µέσων φαίνεται να είναι ουσιαστικότερες από 
τις οµοιότητες. Οι διαφορές αυτές αφορούν τόσο τη µορφή (παραδοσιακή τεχνοτροπία στη ζωγραφική/µοντερνισµός στη 
φωτογραφία), όσο και το περιεχόµενο των έργων τέχνης (για παράδειγµα στη ζωγραφική δεν απεικονίζεται η αντισηµιτική 
εκστρατεία του καθεστώτος, η οποία καταγράφεται σε πολλές φωτογραφίες της περιόδου). 
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Η Annemarie Tröger διαπιστώνει ότι η στάση του ναζιστικού κράτους απέναντι στη 

γυναικεία εργασία καθορίστηκε από δυο κύρια µοντέλα, το «Blut und Boden» και την 

«κοινωνική µηχανική». Το πρώτο µοντέλο βασίστηκε στην αντίληψη των «χωριστών σφαιρών», 

σύµφωνα µε το οποίο, πεδίο δράσης των γυναικών ήταν το σπίτι ή το αγρόκτηµα και βασική 

αποστολή τους η µητρότητα ή οι µορφές «κοινωνικής µητρότητας» (απασχόληση στην 

εκπαίδευση, την περίθαλψη και γενικά στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας). Η προσέγγιση 

αυτή, σύµφωνα µε την ενδιαφέρουσα ερµηνεία της Tröger, διαµορφώθηκε και επικράτησε κατά 

την περίοδο της κινηµατικής και όχι της κρατικής-θεσµικής δράσης του φασισµού και καθόρισε 

την εργατική πολιτική του νέου κράτους κατά τη διετία 1933-35, η οποία χαρακτηρίζεται από τη 

µαζική αποµάκρυνση ειδικευµένων εργατριών από το χώρο της εργασίας, ιδίως από τον τοµέα 

της βιοµηχανίας263. Η πολιτική αυτή αναθεωρήθηκε εξαιτίας της ανάγκη απασχόλησης 

περισσότερου και κυρίως φτηνότερου εργατικού δυναµικού.  

Το µοντέλο της «κοινωνικής µηχανικής», εφαρµόστηκε µετά τα µέσα της δεκαετίας και 

αποσκοπούσε στην κινητοποίηση του συνόλου του πληθυσµού στην κατεύθυνση της 

εξυπηρέτησης των στρατιωτικών πλάνων του καθεστώτος. Μπροστά στον επικείµενο πόλεµο, οι 

ναζί αναθεώρησαν τη στάση τους απέναντι στη γυναικεία εργασία, δεχόµενοι ακόµη και την 

απασχόληση συζευγµένων γυναικών. Την ίδια περίοδο, εξάλλου, επεκτάθηκε µε ραγδαίο ρυθµό 

η εγκατάσταση της αυτόµατης γραµµής παραγωγής στην πλειονότητα των βιοµηχανιών, γεγονός 

που συνετέλεσε στη µεγαλύτερη ζήτηση ανειδίκευτου εργατικού προσωπικού. Η διαµορφωµένη 

κατάσταση έµοιαζε µε την αντίστοιχη της περιόδου της ∆ηµοκρατίας της Βαϊµάρης, µε τους 

άνδρες να κατέχουν τα λίγα πόστα για τα οποία απαιτούνταν ειδικευµένο προσωπικό και τις 

γυναίκες να προσλαµβάνονται σε θέσεις για τις οποίες δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη εκπαίδευση και 

να αµείβονται µε σαφώς χαµηλότερους µισθούς264. 

Η πολιτική της αποµάκρυνσης της γυναίκας από τον τοµέα της βιοµηχανίας είχε 

προβληθεί επίσηµα, ως ένα µέτρο προστασίας τόσο της ίδιας της γυναίκας όσο και της φυλής. Οι 

                                                 
263 Το µοντέλο «Blut und Boden» προωθήθηκε ιδιαίτερα από το επίσηµο όργανο του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόµµατος, την 
εφηµερίδα Völkischer Beobachter (Λαϊκός Παρατηρητής). Το εβδοµαδιαίο γυναικείο ένθετο της εφηµερίδας, Die deutsche 
Frau, υπενθύµιζε στις αναγνώστριές του ότι πρωταρχικό καθήκον της γυναίκας ήταν η µητρότητα και η ανάληψη της 
φροντίδας του νοικοκυριού, εγκρίνοντας ως µοναδική εναλλακτική απασχόληση τη γεωργική εργασία. Κατά τα πρώτα 
χρόνια της ναζιστικής κυριαρχίας διαβάζοντας κανείς το ένθετο αποκόµιζε την εντύπωση ότι στη Γερµανία οι γυναίκες δεν 
εργάζονταν εκτός του σπιτιού και του αγροκτήµατος·  Hannelore Kessler, “Die deutsche Frau”: Nationalsozialistische 
Frauenpropaganda im “Völkischer Beobachter”, Pahl-Rugenstein, Κολωνία 1980, 62-64. Η οργάνωση της ύλης του 
ένθετου αντανακλούσε τις προτεραιότητες της ναζιστικής πολιτικής. Έτσι, ενώ αρχικά το θέµα της γυναικείας απασχόλησης 
εκτός του σπιτιού είχε µικρή κάλυψη, το 1939 αναδείχτηκε στο δεύτερο σηµαντικότερο θέµα της ύλης του ένθετου, γεγονός 
που οφείλεται στην εντατικοποίηση των ρυθµών παραγωγής λόγω του πολέµου· Kessler, 91-92. 
264 Annemarie Tröger, «The Creation of a Female Assembly-Line Proletariat», στο When Biology Became Destiny: Women 
in Weimar and Nazi Germany, Renate Bridenthal, Atina Grossmann και Marion Kaplan (επιµ.), Monthly Review Press, Νέα 
Υόρκη 1984, 239-241.  
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ναζί αξιωµατούχοι ισχυρίζονταν ότι «απελευθερώνοντας» τη γερµανίδα από τη σκληρή, 

εξοντωτική και ανθυγιεινή βιοµηχανική εργασία και επανατοποθετώντας την στο ασφαλές και 

υγιεινό περιβάλλον της οικιακής εστίας, αποκαθιστούσαν την τιµή της και της εξασφάλιζαν ένα 

καλύτερο βιοτικό επίπεδο. Οι αισιόδοξες και φωτεινές απεικονίσεις της υγιούς και εύρωστης 

γερµανίδας µητέρας-αγρότισσας προβάλλονταν ως «τεκµήρια» αυτού του ισχυρισµού, ενώ η 

σύγκριση των συνθηκών ζωής της γερµανίδας γυναίκας µε τις αντίστοιχες της βιοµηχανικής 

εργάτριας της καπιταλιστικής ∆ύσης επιστρατευόταν συχνά για την κατάδειξη της υπεροχής της 

εθνικοσοσιαλιστικής κοινωνίας. 

Αυτή ακριβώς η σύγκριση αποτελεί τον κεντρικό άξονα του εικονογραφικού κύκλου του 

Andreas Paul Weber «Βρετανικές Εικόνες» (1939-1940), ο οποίος αποτελείται από 45 συνολικά 

χαρακτικά και δηµοσιεύτηκε το 1941 στο περιοδικό Die Kunst im deutschen Reich, το κυριότερο 

ναζιστικό περιοδικό τέχνης265. Στις «Βρετανικές Εικόνες» η εικόνα της φτώχειας και της 

εξαθλίωσης της εργατική τάξης της χώρας αντιπαραβαλλόταν µε την εικόνα της καλοπέρασης 

των  εκπροσώπων της καπιταλιστικής τάξης µε στόχο τη σύνθεση ενός αρνητικού πορτραίτου 

της βρετανικής κοινωνίας. Οι εικόνες του Weber µπορούσαν να προσαρµοστούν εύκολα στην 

αντικαπιταλιστική συνθηµατολογία του ναζιστικού κινήµατος, ιδιαίτερα εν µέσω ενός πολέµου, 

για τον οποίο, σύµφωνα µε τη γερµανική κυβέρνηση, ευθύνονταν οι χώρες της καπιταλιστικής 

∆ύσης και οι δυνάµεις που έλεγχαν την παγκόσµια χρηµατοοικονοµική αγορά. Σε έργα όπως το 

«Αργαλειός στο Λάνκασαϊρ», ο Weber περιορίζει ιδιαίτερα το φως και τοποθετώντας σε ένα 

σκοτεινό εργασιακό περιβάλλον τις αδύνατες και καταβεβληµένες εργάτριες προσπαθεί να 

φορτίσει δραµατικά το θέµα του (εικ.128). Στην περίπτωση αυτή η αναπαράσταση της 

γυναικείας βιοµηχανικής εργασίας νοµιµοποιείται µόνο στο πλαίσιο της σύγκρισης των δυο 

κοινωνιών. Στην εικόνα αυτή δε θα µπορούσαν να πρωταγωνιστούν γερµανίδες εργάτριες. Το 

σκεπτικό της ναζιστικής προπαγάνδας ήταν απλό: βλέποντας το έργο του Weber οι γερµανοί 

θεατές, οι οποίοι ήταν συνηθισµένοι στην εικόνα της όµορφης, υγιούς και προστατευµένης 

γερµανίδας γυναίκας, θα οδηγούνταν αναπόφευκτα στην καταδίκη του αντίπαλου πολιτικού 

συστήµατος. Οι ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν και για ένα άλλο σχέδιο του κύκλου, το οποίο 

εστιάζει στη γυναικεία και παιδική εργασία στα ανθρακωρυχεία και φέρει τον ειρωνικό τίτλο «Η 

Ουαλία την ηµέρα» (εικ.129).  

                                                 
265 Το περιοδικό κυκλοφορούσε µέχρι τον Αύγουστο του 1939 µε τον τίτλο Die Kunst im Dritten Reich. Οι «Βρετανικές 
Εικόνες» συµπεριλήφθησαν στο περιοδικό µε τη µορφή οχτασέλιδου ένθετου. Για τον κύκλο αυτό βλ. Schirmbeck, 39-40 
και 45-49.  
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Ως εικονογραφικά πρότυπα για την εικαστική απόδοση του θέµατος της βιοµηχανικής 

εργασίας λειτούργησαν έργα του 19ου αιώνα,  όπως το «Ελασµατουργείο» του ακαδηµαϊκού 

ζωγράφου Adolph Menzel (εικ.130). Οι δυο παραλλαγές του Arthur Kampf πάνω στο ίδιο θέµα, 

«Στο ελασµατουργείο» και «Ελασµατουργείο» καθώς και η «Υψικάµινος» του Hans Steiner 

αποτελούν άµεσες αναφορές στο έργο του Menzel (εικ.131-133). Σε όλα αυτά τα έργα η 

απεικονιζόµενη εργασία εκτελείται από µυώδεις άνδρες, ενώ στα δυο έργα του Kampf δίνεται 

έµφαση στον συλλογικό χαρακτήρα της266. Παρά το γεγονός ότι οι εργάτες αποδίδονται σε ένα 

βιοµηχανικό περιβάλλον, περιτριγυρισµένοι από σύγχρονα µηχανήµατα, η εργασία τους 

εκτελείται χειρωνακτικά, σαν να µην άλλαξε τίποτα στον τοµέα της παραγωγής από τη δεκαετία 

του 1870. Οι αναπαραστάσεις της βιοµηχανικής εργασίας αποτελούν πάνω απ’ όλα εικόνες 

ισχύος, οι οποίες συµβολίζουν την γενικότερη ανάκαµψη και θωράκιση της χώρας. Η γυναίκα 

βρίσκεται εκτός της «εργασιακής κοινότητας», καθώς η βιοµηχανική εργασία δεν άρµοζε, 

σύµφωνα µε την επίσηµη αντίληψη, στη φύση της. Ακόµη και όταν η αντίληψη αυτή χρειάστηκε 

να αναπροσαρµοστεί εξαιτίας των πολεµικών προετοιµασιών του ναζιστικού κράτους και της 

συνακόλουθης ανάγκης για µαζική απασχόληση των γυναικών στην παραγωγή, η συµµετοχή 

τους σε αυτήν χαρακτηρίστηκε ως «θυσία» στο βωµό του εθνικού συµφέροντος, ως µια έκτακτη 

πρόσθετη συνεισφορά της γερµανίδας, προσωρινού χαρακτήρα. Το γεγονός αυτό φανερώνει τη 

διστακτικότητα της ναζιστικής εξουσίας να εγκαταλείψει επίσηµα τη θεωρία των «χωριστών 

σφαιρών» του άνδρα και της γυναίκας. 

Θα πρέπει να τονιστεί επίσης ότι η ναζιστική διαχείριση ήταν πολύ προσεκτική σε ότι 

αφορά την ανέγερση µνηµείων αφιερωµένων στην εργασία. Στα µνηµεία αυτά, στα οποία 

πρωταγωνιστούν αποκλειστικά ανδρικές µορφές, τονίζεται η βιολογική δύναµη του εργάτη, αλλά 

αποφεύγεται η υποδήλωση της δύναµης της εργατικής τάξης. Τα περισσότερα µνηµεία αυτού 

του είδους στήθηκαν από τη DAF και συνήθως δεν ήταν αφιερωµένα στους εργάτες ή στην 

εργασία, αλλά στις ίδιες τις επιχειρήσεις ή στους ιδρυτές τους. Παραθέτουµε ενδεικτικά το 

«Μνηµείο για τη βιοµηχανία Röchling» του Fritz Klimsch και το «Μνηµείο για τον Johann 

                                                 
266 Ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβανόταν η ναζιστική εξουσία την «εργατική κοινότητα» φωτίζεται από το εγχειρίδιο που 
µοιραζόταν για την οργάνωση στο Κόµµα. Σε αυτό αναφέρεται ότι «το γεγονός ότι ένας εργάτης σε µια κοινότητα δουλεύει 
για τη Γερµανία χωρίς να πληρώνεται για την εργασία του, του διδάσκει ότι το αληθινό νόηµα της εργασίας δεν βρίσκεται 
στις οικονοµικές απολαβές, αλλά στο πνεύµα υπό το οποίο αυτή εκτελείται. Η µετατροπή της εργασίας σε υπηρεσία, του 
διδάσκει ότι η δουλειά δεν είναι κατάρα, αλλά τιµή…». Η γερµανική νεολαία ήταν επίσης υποχρεωµένη να προσφέρει –
αµισθί- τις υπηρεσίες της στην πατρίδα συµµετέχοντας σε µια σειρά νέων θεσµών όπως η Υπηρεσία Εργασίας, το Έτος 
Αγροτικής Υπηρεσίας, το Υποχρεωτικό Έτος Υπηρεσίας, το Έτος Οικιακής Οικονοµίας κτλ., βλ. Tröger, 238. Η «χαρά της 
εργασίας», η οποία υποτίθεται ότι απέρρεε από τη συναίσθηση της υπηρεσίας του συλλογικού-εθνικού συµφέροντος, 
στηριζόταν στην ίδια λογική, η οποία οδήγησε στην τοποθέτηση της επιγραφής «η εργασία απελευθερώνει» στην πύλη της 
εισόδου του στρατοπέδου συγκέντρωσης του Άουσβιτς.  
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Egestorff» του Georg Herding (εικ.134-135)267. Από τα έργα αυτά απουσιάζει κάθε αναφορά στη 

σύγχρονη πραγµατικότητα ή µάλλον κάθε ιστορική αναφορά. Στο γλυπτό του Klimsch για 

παράδειγµα, ο εργάτης παρουσιάζεται σαν µια άχρονη, σχεδόν µυθική φιγούρα, η οποία 

ξεχωρίζει για τη µυϊκή δύναµη και τα Άρια χαρακτηριστικά της και όχι σαν ένας σύγχρονος 

γερµανός εργάτης.  

Το µνηµείο του Herding είναι ένας κύβος µε ανάγλυφη διακόσµηση στις πλευρές του. 

Στη στενή µπροστινή όψη βρίσκεται ένα ένθετο µπρούντζινο µετάλλιο µε τη µορφή του 

Egestorff και µια εγχάρακτη αφιέρωση για τον «ιδρυτή της βιοµηχανίας του Linden (περιοχή του 

Ανόβερο). Στις µακριές πλευρές του κύβου παρουσιάζονται έξι αλληγορικές µορφές ανδρών 

εργατών σε έκτυπο ανάγλυφο. Ο συµβολισµός του κάθε εργάτη προσδιορίζεται από τις 

επιγραφές που βρίσκονται κάτω από κάθε µορφή: ορυκτά (Erze), τεχνική (Technik), ασβέστης 

(Kalk), σίδηρος (Eisen), αλάτι (Salz) και άνθρακας (Kohle). Αν και η έκφραση των προσώπων, η 

στάση του σώµατος, η εξωτερική εµφάνιση, τα εργαλεία της εργασίας και η αντίστοιχη 

ενδυµασία συνδέουν σαφώς τους άνδρες µε τα πεδία της εργασίας τους, στοιχεία όπως η γενικά 

επιθετική στάση και έκφραση των µορφών και η φλογώδης κόµη που κυµατίζει προς τα πίσω 

προσδίδουν έναν µαχητικό-µιλιταριστικό χαρακτήρα στο έργο, παραπέµποντας έτσι στη 

ναζιστική ιδεολογία268. Τελικά, υποβαθµίζεται η ανθρώπινη διάσταση της εργασίας και του 

υποκειµένου της και τονίζεται η ιδέα της δύναµης, µιας δύναµης όµως η οποία ελέγχεται είτε 

από τον βιοµήχανο είτε από το ναζιστικό κράτος. Υπό αυτήν την έννοια το µνηµείο εξυπηρετεί 

επακριβώς τους στόχους του DAF, αφού εκφράζει την υποτιθέµενη συµφιλίωση εργατών-

εργοδοτών, η οποία έχει επιτευχθεί χάρη στη ναζιστική παρέµβαση στις σχέσεις παραγωγής. Το 

µπρούντζινο µετάλλιο της πίσω στενής όψης του µνηµείου, το οποίο φέρει το εγχάρακτο σχέδιο 

µιας κυψέλης στεφανωµένο από την επιγραφή «Η ενότητα παράγει δύναµη», υπογράµµιζε αυτήν 

την ιδέα.    

 Τα έργα τέχνης µε θέµα τις ναζιστικές πολιτικές εκδηλώσεις προσφέρουν µια ακόµη 

εικόνα του γερµανού πολίτη της δεκαετίας του ’30. Αντικείµενο των έργων αυτών είναι η µάζα, 

το πλήθος των πολιτών, που απεικονίζεται συγκεντρωµένο στους δρόµους για να χαιρετήσει 

τους υψηλούς αξιωµατούχους, το στρατό ή τις διάφορες µιλιταριστικού τύπου ναζιστικές 

οργανώσεις που παρελαύνουν µπροστά του. Αντιπροσωπευτικό είναι το έργο «Η 30η Ιανουαρίου 

του 1933», του Arthur Kampf, το οποίο αναφέρεται στον εορτασµό της ανόδου του Χίτλερ στην 

εξουσία (εικ.136). Πρωταγωνιστές σε αυτό το πολιτικό στιγµιότυπο είναι δυο µεγάλες οµάδες 

                                                 
267 Ο Johann Egestorff υπήρξε ένας από τους πρώτους γερµανούς βιοµήχανους (αˈ µισό 19ου αιώνα). 
268 Schirmbeck, 150. 
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ανδρών: τα πειθαρχηµένα τάγµατα εφόδου (SA) και το ανακατεµένο πλήθος των πολιτών. 

Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός ότι και στις δυο οµάδες εξαφανίζεται κάθε στοιχείο 

ατοµικής ιδιαιτερότητας· στο βάθος της σύνθεσης οι άνθρωποι διαλύονται σε σκιά και φως (το 

φως κυριαρχεί φυσικά στην οµάδα των SA). Το στοιχείο αυτό φθάνει στα άκρα στις απεικονίσεις 

των ναζιστικών συγκεντρώσεων στη Νυρεµβέργη του Ernst Vollbehr. Στα έργα του «Παρέλαση 

του NSDAP και των SA» και «Παρέλαση των SA στο Πεδίο του Ζέπελιν στη Νυρεµβέργη» το 

συγκεντρωµένο πλήθος αποδίδεται σαν µια µεγάλη ενιαία χρωµατική επιφάνεια, στην οποία δεν 

ξεχωρίζει κανένα ατοµικό περίγραµµα (εικ.137-138). Ιδιαίτερα στο δεύτερο έργο, η µάζα των 

παρατεταγµένων ανδρών των SA χάνει κάθε ανθρώπινο στοιχείο και χωρίς την υποδήλωση του 

περιβάλλοντα χώρου οι άνδρες των SA θα έµοιαζαν απλώς µε ένα χωράφι. 

Μια ασυνήθιστη απεικόνιση ναζιστικής πολιτικής εκδήλωσης συναντάται στο έργο του 

Hermann Otto Hoyer «Εν αρχή ην ο Λόγος» (εικ.139). Στη ναζιστική εικονογραφία ο Χίτλερ 

απεικονίζεται κατά κανόνα µετά την εκλογή του στο ανώτατο πολιτικό αξίωµα της Γερµανίας 

και συνήθως δεν περιβάλλεται από άλλες µορφές. Όµως, στο έργο του Hoyer ο τίτλος του έργου, 

η απόδοση του Χίτλερ σε νεαρή ηλικία, ο χώρος όπου διαδραµατίζεται η σκηνή και ο µικρός 

αριθµός των ακροατών δηλώνουν ότι η σκηνή ανήκει χρονικά στην πρώιµη περίοδο του 

ναζιστικού κινήµατος. ∆εν είναι όµως µόνο η αντισυµβατική απεικόνιση του Χίτλερ που 

προκαλεί εντύπωση στον θεατή, αλλά και η περίληψη πέντε γυναικείων µορφών ανάµεσα στο 

αναπαριστώµενο κοινό. Η παρουσία γυναικών σε πολιτικές εκδηλώσεις αποτυπώνεται 

εξαιρετικά σπάνια στη ναζιστική ζωγραφική, κάτι που δεν ισχύει για τις φωτογραφίες από τις 

µεγάλες κοµµατικές εκδηλώσεις, οι οποίες εστίαζαν συχνά στην έκσταση των συγκεντρωµένων 

γυναικών µπροστά στη θέα του πολιτικού αρχηγού. Στις εικαστικές µεταφορές των δηµόσιων 

ναζιστικών εκδηλώσεων, τόσο οι παρελαύνοντες όσο και οι συγκεντρωµένοι είναι, όπως είδαµε, 

κατά κανόνα άνδρες. Ο αποκλεισµός αυτός της γυναίκας οφειλόταν στη ναζιστική θεώρηση της 

πολιτικής ως ένα αποκλειστικό πεδίο δράσης των ανδρών. Το ζήτηµα της ανδρικής κυριαρχίας 

στη σφαίρα της πολιτικής είχε επιλυθεί στο εσωτερικό του Κόµµατος ήδη τον Ιανουάριο του 

1921, οπότε απαγορεύτηκε η πρόσβαση των γυναικών στις ανώτερες κοµµατικές βαθµίδες269. 

Συνεπώς, µπορούµε να υποθέσουµε ότι πρόθεση του Hoyer δεν ήταν τόσο η προβολή της 

γυναίκας ως πολιτικού υποκειµένου, όσο η κατάδειξη της ευρείας λαϊκής αποδοχής του 

                                                 
269 Οµοίως, το Κόµµα δεν επέτρεπε τη συµµετοχή γυναικών στα ψηφοδέλτιά του µε το σκεπτικό ότι «(επειδή) η πολιτική 
εκστρατεία είναι ανδρική υπόθεση…οι γυναίκες δε θα γίνονται αποδεκτές ως υποψήφιες στις εκλογές»· Jill Stephenson, 
Women in Nazi Germany, Longman, Χάρλοου 2001, 17.  
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κηρύγµατος του ηγέτη. Για το λόγο αυτό απεικονίζονται άτοµα διαφορετικής ηλικίας και 

διαφορετικού φύλου270.  

Η πατριαρχική δόµηση της ναζιστικής εξουσίας είναι εµφανής στο έργο. Απόλυτος 

εκφραστής της εξουσίας είναι φυσικά ο Χίτλερ, ο οποίος παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί το 

κέντρο της σύνθεσης, κυριαρχεί σε αυτήν. Η απόδοση του Χίτλερ πάνω σε µια πρόχειρη εξέδρα 

και η στάση του τον διαφοροποιούν αισθητά από τις υπόλοιπες, τµηµατικά αποδοσµένες µορφές. 

Την αποθέωση του Χίτλερ εκφράζει πρωταρχικά ο ίδιος ο τίτλος του έργου, ο οποίος παραπέµπει 

στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Αν λάβουµε υπόψη µας ολόκληρη τη φράση, «εν αρχή ην ο Λόγος 

και ο Λόγος ην προς τον Θεόν και Θεός ην ο λόγος» και τη συνέχειά της «πάντα δι’ αυτού 

εγένετο» δεν µένει καµία αµφιβολία σχετικά µε την επιδίωξη του Hoyer, δηλαδή την εξύµνηση 

της προσωπικότητας του Χίτλερ και την αναγωγή της επιτυχίας του κινήµατος αποκλειστικά στις 

ικανότητές του. Το κοινό, άνδρες και γυναίκες, καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος της 

σύνθεσης, αλλά ο ρόλος του είναι περιθωριακός· δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από µια νέου 

τύπου οικογένεια, συγκεντρωµένη µπροστά στη φιγούρα του «πατέρα-θεού» Χίτλερ.    

3.3. Τo κοινωνικό φύλο στην αµερικάνικη πόλη. 

 Το µεγαλύτερο µέρος των καλλιτεχνών που συµµετείχαν στα Οµοσπονδιακά 

Προγράµµατα Τέχνης προερχόταν από τα µεγάλα αστικά κέντρα. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι 

το 1937, χρονιά κατά την οποία το WPA/FAP βρισκόταν στην ακµή του, το 45% του συνόλου 

των καλλιτεχνών του προγράµµατος, απασχολούνταν στην πολιτεία της Νέας Υόρκης (2.323 

στην πόλη και 250 στο υπόλοιπο της Πολιτείας). Επιπλέον, περίπου το 47 % του συνολικού 

προϋπολογισµού του WPA/FAP (16,6 από τα 35 εκατοµµύρια δολάρια) διοχετεύτηκε στην πόλη 

της Νέας Υόρκης271. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι περισσότερες απεικονίσεις τόσο του 

αγροτικού όσο και του αστικού τοπίου ήταν έργα καλλιτεχνών, οι οποίοι διέµεναν στις πόλεις. 

Οι αµερικάνοι ιστορικοί που έχουν ασχοληθεί µε τη µελέτη των οµοσπονδιακών προγραµµάτων 

τέχνης της περιόδου, παραθέτουν συχνά αρχειακό υλικό, το οποίο µαρτυρά τον ενθουσιασµό των 

καλλιτεχνών της πόλης απέναντι στο τοπίο και την ζωή της υπαίθρου. Η εξιδανικευµένη εικόνα 

της υπαίθρου ήταν εποµένως σε µεγάλο βαθµό προϊόν του ροµαντικού βλέµµατος του 

καλλιτέχνη της πόλης. 

                                                 
270 Σύµφωνα µε την Jill Stephenson, το 1920, το 20-30% του κοινού των οµιλιών του Χίτλερ αποτελούνταν από γυναίκες· 
Jill Stephenson, The Nazi Organization of Women, Croom Helm, Λονδίνο 1981, 26.   Ο έµφυλος καταµερισµός των µορφών 
στη σύνθεση του Hoyer είναι εποµένως αρκετά πιστός στην ιστορική πραγµατικότητα. Να σηµειωθεί, όµως, ότι το 1932 οι 
γυναίκες συνιστούσαν µόλις το 5% των µελών του Κόµµατος·  Stephenson, Women in Nazi Germany, 17.  
271 Park και Markowitz, New Deal for Art, 6.  
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Πώς απεικόνιζαν, όµως, οι καλλιτέχνες της πόλης το περιβάλλον τους και κυρίως ποιους 

ρόλους ενσάρκωναν οι γυναίκες και οι άνδρες πολίτες σε αυτήν την εικονογραφία; Αρχικά, 

χρειάζεται να υπογραµµιστεί το γεγονός, ότι το αστικό τοπίο της περιόδου της Μεγάλης Ύφεσης 

περιλάµβανε τις εκτεταµένες παραγκουπόλεις των ανθρώπων που είχαν βρεθεί στο δρόµο, τις 

ουρές συσσιτίων, τις άσκοπες περιπλανήσεις όσων είχαν µείνει χωρίς δουλειά, τις πεινασµένες 

οικογένειες και τα πτώµατα των ανθρώπων που δεν κατάφεραν να επιβιώσουν στις δύσκολες 

συνθήκες της ζωής στο δρόµο. Από την άλλη, τα µεγάλα αστικά κέντρα υπήρξαν πεδίο έντονης 

κοινωνικής διαµαρτυρίας και αναταραχής. Οι απεργίες, οι συγκρούσεις µε την άρχουσα τάξη, οι 

καθιστικές διαµαρτυρίες, οι πικετοφορίες και οι αποκλεισµοί δηµοσίων κτιρίων υπήρξαν 

χαρακτηριστικά φαινόµενα της περιόδου. Οι σκηνές εξαθλίωσης και κοινωνικού αγώνα 

αποτυπώνονται στο έργο των κοινωνικά ευαισθητοποιηµένων καλλιτεχνών της περιόδου. Οι 

καλλιτέχνες αυτοί, οι οποίοι αντιπροσώπευαν ένα ευρύ πολιτικό φάσµα ρεφορµιστικό και 

ριζοσπαστικό, συνυπήρχαν στα Οµοσπονδιακά Προγράµµατα272. Η συνύπαρξη αυτή ήταν πιο 

αρµονική από το 1935 και µετά, οπότε η Κοµµουνιστική ∆ιεθνής προώθησε την πολιτική του 

«Λαϊκού Μετώπου», δηλαδή τη συγκρότηση µιας συµµαχίας προοδευτικών δυνάµεων, ως 

απάντηση στην άνοδο του φασισµού. Ωστόσο, µπροστά στον κρατικό λογοκριτικό µηχανισµό, οι 

καλλιτέχνες µπορούσαν να απεικονίσουν περιορισµένες µόνο όψεις της δεινής κοινωνικής 

κατάστασης, ενώ ακόµα κι αυτές έπρεπε να συνοδεύονται µε αναφορές στις κοινωνικές 

µεταρρυθµίσεις της διακυβέρνησης του Ρούζβελτ273.  

Σε κάθε περίπτωση, συχνότερη από την εικόνα του άνεργου είναι εκείνη του 

εργαζόµενου, ο οποίος προβάλλεται στην τέχνη της περιόδου ως ο οικοδόµος της µελλοντικής, 

δικαιότερης κοινωνίας. Ο άνδρας βιοµηχανικός εργάτης αποτελεί το βασικό σύµβολο της 

εργατικής τάξης της πόλης, ενώ αντίθετα οι απεικονίσεις δηµοσίων ή κρατικών υπαλλήλων 

σπανίζουν. Όπως διαπιστώνει η Barbara Melosh, η προνοµιακή θέση της τεχνικής και της βαριάς 

βιοµηχανίας (δηλαδή τοµέων στους οποίους κυριαρχούσαν οι άνδρες) στις αναπαραστάσεις της 
                                                 
272 Για τους καλλιτέχνες της αριστεράς κατά την περίοδο της δεκαετίας του ’30 βλέπε τη σηµαντική µελέτη του Andrew 
Hemingway, Artists on the Left: American Artists and the Communist Movement, 1926-1956, Yale University Press, Νιου 
Χέιβεν, 2002. Για µια γενικότερη επισκόπηση της επίδρασης των σοσιαλιστικών ιδεών στην αµερικάνικη τέχνη βλέπε 
Donald Drew Egbert, Socialism and American Art in the Light of European Utopianism, Marxism and Anarchism, Princeton 
University Press, Πρίνστον 1967. 
273 Το γνωστότερο περιστατικό λογοκρισίας της περιόδου σηµειώθηκε το 1934 στο Σαν Φρανσίσκο. Η κριτική επιτροπή 
που είχε οριστεί για την επίβλεψη της διακόσµησης του µνηµείου Coit Tower (έργο που εκτελέστηκε στο πλαίσιο του 
PWAP) αντέδρασε ενάντια στην «κοµµουνιστική προπαγάνδα» ορισµένων τµηµάτων του εικονογραφικού κύκλου και 
πρότεινε το ασβέστωµά τους. Σε συνεννόηση µε τον υπεύθυνο του PWAP, Edward Bruce, αποφασίστηκε το προσωρινό 
σφράγισµα του µνηµείου και η αφαίρεση του σφυροδρέπανου από µια επίµαχη σύνθεση. Για περισσότερα σχετικά µε την 
υπόθεση, αλλά και για τη σχέση των επίµαχων παραστάσεων µε την γενική απεργία που εκτυλισσόταν παράλληλα στην 
πόλη βλέπε Anthony W. Lee, Painting on the Left: Diego Rivera, Radical Politics, and San Francisco’s Public 
Murals,University of California Press, Μπέρκλεϊ 1999 (κεφ. 5ο «Revolution on the Walls and in the Streets»), 128-159 και 
243-246 (υποσηµειώσεις).   
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εργασίας είχε σαν αποτέλεσµα την υποβάθµιση του παραγωγικού ρόλου της γυναίκας274. Η 

γυναικεία µισθωτή εργασία απεικονίζεται σπάνια στην επίσηµη τέχνη της περιόδου και κατά 

κανόνα οι εργαζόµενες γυναίκες δεν αποδίδονται µε τον µνηµειώδη και ηρωικό τρόπο, ο οποίος 

χαρακτηρίζει την εικόνα του άνδρα εργάτη275. 

Ο δευτερεύων ρόλος της γυναίκας στην παραγωγική εργασία και την τεχνολογική 

πρόοδο είναι εµφανής στην «Εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισµού», του James Michael Newell, 

για το Λύκειο Evander Childs στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης (εικ.140). Το έργο ανατέθηκε στον 

καλλιτέχνη από το FAP το 1935 και ολοκληρώθηκε το 1938. Η ιστορική διήγηση του Newell 

αρχίζει από την προϊστορική εποχή, αλλά εδώ θα σταθούµε σε ένα τµήµα του εικονογραφικού 

κύκλου, στο οποίο παρουσιάζεται το τελευταίο στάδιο της εξέλιξης του ανθρώπινου πολιτισµού 

µέσω της εικόνας της σύγχρονης βιοµηχανικής µητρόπολης276. Στην παράσταση, στην οποία 

είναι εµφανής η τεχνοτροπική επίδραση του Rivera (κυρίως του εικονογραφικού κύκλου 

«Πορτραίτο της Αµερικής» για τη New Workers School, Νέα Υόρκη, 1933) υποκείµενα της 

παραγωγικής, τεχνολογικής και επιστηµονικής εργασίας είναι οι άνδρες, καθώς αυτοί 

ενσαρκώνουν τους ρόλους του εργάτη, του ερευνητή-επιστήµονα του χειρούργου και του 

µηχανικού277. Οι µοναδικές γυναίκες της σύνθεσης είναι µια νοσοκόµα στην οµάδα των γιατρών 

και µια µάρτυρας σε µια δικαστική σκηνή στο βάθος, η οποία τοποθετείται µπροστά από µια 

οµάδα ανδρών ενόρκων (η σκηνή αυτή συµβολίζει την αµερικάνικη δηµοκρατία και 

δικαιοσύνη). Και στις δυο περιπτώσεις ο ρόλος της γυναίκας είναι συµπληρωµατικός, η γυναίκα 

βοηθάει τους άνδρες και δεν πρωταγωνιστεί.  

Γενικά, στις απεικονίσεις της σύγχρονης βιοµηχανικής κοινωνίας η γυναίκα τοποθετείται 

στο περιθώριο και ο ρόλος της είναι υποδεέστερος σε σχέση µε εκείνον του άνδρα. 

Χαρακτηριστική από αυτή την άποψη είναι η «Συµβολή του µετανάστη στη βιοµηχανική ζωή 

του Madison», του Raymond Katz, η µοναδική τοιχογραφία της περιόδου η οποία είναι 

                                                 
274 Melosh, 83. 
275 Melosh, 93. 
276 Η σπουδή για το τµήµα αυτό του εικονογραφικού κύκλου παρουσιάστηκε στην πρώτη επίσηµη έκθεση του FAP, New 
Horizons in the American Art, η οποία εγκαινιάστηκε το 1936 στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Η 
«Εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισµού» συµµετείχε επίσης στην 50η Ετήσια Έκθεση της Αρχιτεκτονικής Ένωσης και 
διακρίθηκε µε το Χρυσό Μετάλλιο· Contreras, Tradition and Innovation in New Deal Art, 156.  
277 Ο Ριβέρα περιέγραψε τον εικονογραφικό κύκλο για τη New Workers School ως εξής: «…στο Πορτραίτο της Αµερικής 
θέλησα να δηµιουργήσω µια δυναµική αφήγηση της ιστορίας των Ηνωµένων Πολιτειών, παρουσιάζοντας 
αντιπροσωπευτικές µορφές κάθε περιόδου από την αποικιακή περίοδο έως το 1933» Diego Rivera, My Art, My Life: An 
Autobiography, Gladys March (µτφρ.), Citadel Press, Νέα Υόρκη 1960, 130. Αντίστοιχα, ο Newell δήλωσε για το δικό του 
έργο ότι: «…θέλησα να ερµηνεύσω µε εικονογραφικά σύµβολα τις σηµαντικές ιστορικές δυνάµεις, οι οποίες καθόρισαν την 
εξέλιξη του δυτικού πολιτισµού», βλέπε Michelle Cohen, «Controversy in Context: A Reassessment of James Michael 
Newell’s Evolution of Western Civilization»: http://newdeal.feri.org/echs/cohen.htm. Είναι φανερό ότι ο Newell δανείστηκε 
το αφηγηµατικό µοντέλο του Rivera, µε τη διαφορά ότι δεν εστίασε σε συγκεκριµένες ιστορικές προσωπικότητες.   
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αφιερωµένη στη συνδροµή των µεταναστών στην αµερικάνικη ιστορία (εικ.141). Η γυναίκα 

απεικονίζεται στο αριστερό τµήµα της σύνθεσης, το οποίο αναφέρεται χρονικά στην άφιξη των 

µεταναστών στην Αµερική. Το µεγαλύτερο µέρος της τοιχογραφίας καταλαµβάνουν διάφορες 

δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη βιοµηχανική παραγωγή, υποκείµενο της οποίας είναι σε 

όλες τις περιπτώσεις ο άνδρας. Το µήνυµα του έργου είναι η αφοµοίωση των µεταναστών στη 

νέα χώρα χάρη στην ένταξή τους στη βιοµηχανική παραγωγή278. Η κοινωνικοποίηση των 

µεταναστών και η προσαρµογή τους στο νέο περιβάλλον συνδέεται µε την εργασία τους. Η 

γυναίκα εµφανίζεται σε δυο µόνο σκηνές, σε εκείνην της άφιξης στις ΗΠΑ, αλλά και λίγο 

ψηλότερα, σε µια αγροτική σκηνή, στην οποία εικονίζεται µια γυναίκα που οργώνει ένα κοµµάτι 

γης. Η σκηνή αυτή αναφέρεται στο παρελθόν, δηλαδή στην εγκατάσταση των µεταναστών στην 

Αµερική (αφετηρία της αφήγησης του Katz είναι το πλοίο στο δεξί άκρο της σύνθεσης και από 

εκεί ξετυλίγεται η ιστορία της εγκατάστασής τους στη χώρα· ακριβώς δίπλα στο πλοίο 

τοποθετείται η σκηνή της αγροτικής εργασίας). Εφόσον η εξέλιξη του Madison συνδέεται µε την 

ανδρική βιοµηχανική εργασία και η βιοµηχανική εργασία προβάλλεται ως το µέσο της 

αφοµοίωσης των µεταναστών, ανακύπτει ένα ουσιώδες πρόβληµα, το οποίο υπονοµεύει το 

αισιόδοξο µήνυµα του έργου: η απουσία της γυναίκας µετανάστριας από τη σύγχρονη 

παραγωγική εργασία συνεπάγεται τον κοινωνικό αποκλεισµό της, αφού εκτός της βιοµηχανικής 

εργασίας διαθέτει λιγότερες δυνατότητες κοινωνικοποίησης και αφοµοίωσης στο νέο 

περιβάλλον. Εποµένως, παρά την απόπειρα του καλλιτέχνη να παρουσιάσει µια εικόνα 

αρµονικής ένταξης του συνόλου των µεταναστών στην αµερικάνικη κοινωνία, φωτίζεται τελικά 

ακούσια, ο διαφορετικός βαθµός αφοµοίωσης των δύο φύλων, ο οποίος οφείλεται στον έµφυλο 

καταµερισµό της εργασίας. 

Στις µεγάλες παραγγελίες, ιδίως σε όσες προορίζονταν για τη διακόσµηση των 

κυβερνητικών κτιρίων της Ουάσιγκτον, κυριαρχούν επίσης θέµατα εµπνευσµένα από τη 

σύγχρονη ιστορία. Τα έργα αυτά αποσκοπούσαν στον προπαγανδισµό του πολιτικού έργου της 

κυβέρνησης του Ρούζβελτ, υπογραµµίζοντας τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πολίτη 

χάρη στην κρατική παρέµβαση. Σε αυτήν την εικονογραφική κατηγορία, συγκαταλέγονται οι 

παραστάσεις µνηµειακής ζωγραφικής του Seymour Fogel για το κτίριο Κοινωνικής Ασφάλισης 

στην Ουάσιγκτον (σηµερινό Υπουργείο Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών). Ο διαγωνισµός για 

τη διακόσµηση του κτιρίου προκηρύχθηκε από το Section τον Μάρτιο του 1940 και από τις 375 

συµµετοχές, επιλέχθηκαν οι σπουδές τριών καλλιτεχνών, του Ben Shahn, του Philip Guston και 

                                                 
278 Democratic Vistas, 94. 
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του Seymour Fogel279. Οι δυο τοιχογραφίες του Fogel για την κεντρική είσοδο του κτιρίου, 

«Βιοµηχανική ζωή» και «Ασφάλεια της οικογένειας», επικεντρώνονται στην εργασία και στην 

οικογένεια ως θεµέλια της κοινωνικής µεταρρύθµισης του New Deal (εικ.142-143).  

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης, ανέφερε στην επικοινωνία του µε τους υπεύθυνους του Section, 

ότι για να αποδώσει τη «Βιοµηχανική ζωή» στράφηκε στις τρεις βασικές συνιστώσες της, 

δηλαδή τον κατασκευαστικό τοµέα, τη βιοµηχανία και την επιστηµονική έρευνα280. 

Πρωταγωνιστές της σύνθεσης είναι πέντε άνδρες: ένας πολιτικός µηχανικός, ένας επιστήµονας 

και τρεις εργάτες (δυο οικοδόµοι και ένας βιοµηχανικός εργάτης). Τα εργαλεία τους σε 

συνδυασµό µε άλλα υλικά στοιχεία του χώρου, όπως ο τούβλινος τοίχος, το εργοστάσιο και η 

µηχανή, προσδιορίζουν το είδος της εργασίας τους. Όπως σχολιάζει η Barbara Melosh, στην 

παράσταση «η επιστήµη και η τεχνολογία ελέγχονται αρµονικά από τον άνθρωπο»281. Το έργο 

προωθεί σαφώς το µήνυµα του ορθολογικού κρατικού σχεδιασµού της παραγωγής: η 

επιστηµονική έρευνα οδηγεί στην βελτίωση της τεχνολογίας και στην σχεδιασµένη ανάπλαση 

του κοινωνικού περιβάλλοντος. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, προβάλλεται µια εικόνα κοινωνικής 

ειρήνης, καθώς άτοµα διαφορετικών κοινωνικών τάξεων, τεχνοκράτες και εργάτες, εµφανίζονται 

σε αρµονική συνεργασία υπό την κρατική καθοδήγηση.      

Η γυναίκα απουσιάζει από την «Βιοµηχανική ζωή», αλλά συµπεριλαµβάνεται στη 

δεύτερη τοιχογραφία του Fogel, την «Ασφάλεια της οικογένειας». Εδώ η ευηµερία της 

οικογένειας παρουσιάζεται ως αποτέλεσµα του ορθολογικού σχεδιασµού της κοινωνικής ζωής. Η 

κατασκευαστική δραστηριότητα στο βάθος της σύνθεσης υποδηλώνει την κρατική µέριµνα για 

τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της οικογένειας µε την οικοδόµηση σύγχρονων κατοικιών 

και τη δηµιουργία περισσότερου ελεύθερου χώρου για την σωστότερη ανάπτυξη της νέας γενιάς. 

Ο ρόλος της γυναίκας περιορίζεται στην αναπαραγωγή και την ανατροφή των παιδιών, όπως 

µαρτυρά η µητρική φιγούρα που κυριαρχεί στο κέντρο της σύνθεσης. Στα αριστερά, δίπλα σε 

ένα τραπέζι (στο οποίο τοποθετούνται σύµβολα της ευµάρειας και της υγείας), ο πατέρας της 

οικογένειας διαβάζει µια εφηµερίδα, στοιχείο που τον συνδέει µε τη δηµόσια σφαίρα. Ο τρόπος 

απόδοσης των παιδιών αναπαράγει τις παραδοσιακές έµφυλες ταυτότητες: το αγόρι 

παρουσιάζεται να αθλείται στις εγκαταστάσεις των νέων οικοδοµικών συγκροτηµάτων 

(ενέργεια, δυναµικότητα), ενώ το κορίτσι παριστάνεται απορροφηµένο σε πνευµατικές ασχολίες. 

Επιπλέον, η ενδυµασία και η στάση του κοριτσιού παραπέµπουν σε εκείνη της µητέρας, στοιχείο 

                                                 
279 Contreras, 222. Οι τοιχογραφίες του Fogel ολοκληρώθηκαν το 1942. Ο Fogel κλήθηκε από τον Ριβέρα να εργαστεί ως 
βοηθός του για το «Άνθρωπος στο σταυροδρόµι» του Rockefeller Center στη Νέα Υόρκη.   
280 Melosh, 114. 
281 Σύµφωνα µε την περιγραφή του Fogel, ο χειριστής της µηχανής έχει τον απόλυτο έλεγχό της· Melosh, 114.  
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που υπογραµµίζει τόσο τη σχέση τους, όσο και την συνέχεια του έµφυλου ρόλου τους. Τελικά, 

στις δυο τοιχογραφίες του Fogel η δηµόσια δραστηριότητα σχετίζεται αποκλειστικά µε την 

ανδρική εργασία, µέσω της οποίας εξασφαλίζεται το µέλλον της γυναίκας και της νέας γενιάς282. 

Το κράτος εµφανίζεται ως εγγυητής της ασφάλειας των πολιτών εξασφαλίζοντας την 

απασχόληση των ανδρών και συνεπώς την προστασία της οικογένειας. Η γυναίκα παρουσιάζεται 

εξαρτηµένη από τον άνδρα και η οικογένεια οριοθετείται ως το πεδίο των δραστηριοτήτων της.  

Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι και στις απεικονίσεις της ζωής στα µεγάλα βιοµηχανικά 

κέντρα, η µητρότητα διατηρείται ως ο βασικός ρόλος της γυναίκας. Η γυναίκα παραµένει σε 

γενικές γραµµές περιορισµένη στο χώρο της οικιακής εστίας, ενώ ο άνδρας ενσαρκώνει τον ρόλο 

του εργάτη, ο οποίος αγωνίζεται για να συντηρήσει την οικογένειά του. Στην τοιχογραφία του 

Edgar Britton «Οι µέρες µας» (µέρος του εικονογραφικού κύκλου «Εποχές της ιστορίας του 

ανθρώπου»), η κατανοµή των έµφυλων ρόλων δηλώνεται για άλλη µια φορά µε σαφή τρόπο 

(εικ.144)283. Ο άνδρας αποδίδεται µε φόρµα εργασίας, στρέφοντας το βλέµµα του προς ένα 

φράγµα που βρίσκεται κάτω από τα πόδια του (η διάταξη αυτή συµβολίζει την κατάκτηση της 

φύσης µέσω της ανθρώπινης εργασίας) και αγκαλιάζοντας προστατευτικά τη γυναίκα του. Η 

γυναίκα κρατάει µε τα δυο της χέρια το παιδί τους, έχοντας χαµηλωµένο το βλέµµα της προς 

αυτό. Με αυτόν τον τρόπο ο άνδρας αφενός συνδέεται µε την εργασία και αφετέρου εµφανίζεται 

ως στυλοβάτης της οικογένειας. Η αντίθεση του βλέµµατος των δυο µορφών είναι 

αποκαλυπτική: ο άνδρας στρέφεται προς τον εξωτερικό κόσµο, ενώ η γυναίκα προς τον 

εσωτερικό. 

Ο Britton περιέγραψε τη σύνθεσή του ως εξής: «Στις Μέρες µας παρουσιάζονται οι 

δυνατότητες του ατόµου, το οποίο στέκεται γαλήνιο µπροστά από το προϊόν της συλλογικής 

πνευµατικής προσπάθειας και της ενωµένης δράσης. Οι καρποί της εργασίας του διατίθενται 

τώρα για την ευεργεσία του ανθρώπου-για τη δική του χρήση, για την ασφάλειά του…Ο 

άνθρωπος έχει φέρει σ’ αυτόν τον νέο κόσµο µια αίσθηση ατοµικής ελευθερίας µέσω της 

συλλογικής προσπάθειας»284. Η επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος έγινε σύµφωνα µε τον 

ζωγράφο, επειδή «ο εργάτης και η οικογένεια αντιπροσωπεύουν τις πιο εξέχουσες απ’ όλες τις 

ανθρώπινες σχέσεις»285. Ωστόσο, η σύνθεση του Britton δεν είναι επιτυχηµένη. Το έργο δεν 

διαπνέεται από το πνεύµα της «συλλογικής προσπάθειας» και η οικογένεια αποδίδεται µε 
                                                 
282 Melosh, 89. 
283 Ο Britton υπήρξε µαθητής του Grant Wood (1920-24), αλλά στράφηκε στη συνέχεια στη µελέτη του έργου των 
Ριβέρα, Orozco και Siqueiros, ενδιαφερόµενος για µια τέχνη µε κοινωνικό περιεχόµενο. Η φωτογραφία της 
τοιχογραφίας είναι δική µου. 
284 Hemingway, 171. 
285 Hemingway, ό. π. 
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συµβατικό τρόπο, παραπέµποντας περισσότερο σε αναπαραστάσεις της «Αγίας Οικογένειας» και 

όχι σε µια σύγχρονη εργατική οικογένεια. Επίσης, η σχέση των µορφών µε το βιοµηχανικό τοπίο 

στο βάθος είναι προβληµατική. Η πόλη δεν εκφράζει καθαρά «το προϊόν της συλλογικής 

προσπάθειας» και οι µορφές µοιάζουν σαν να έχουν εξοριστεί από αυτήν, όπως βαδίζουν µε την 

πλάτη στραµµένη στην πόλη, περιβαλλόµενοι από ένα αφαιρετικό, ψυχρό φυσικό τοπίο. Σε 

γενικές γραµµές, το έργο εκφράζει περισσότερο τον έµφυλο καταµερισµό της εργασίας, παρά 

την αµοιβαία συνεργασία και ο άνδρας προβάλλεται και σε αυτήν την περίπτωση ως φορέας της 

κοινωνικής προόδου και προστάτης της οικογένειας. 

Στην τοιχογραφία του Symeon Shimin «Σύγχρονη ∆ικαιοσύνη-Το παιδί», έργο για το 

κτίριο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης στην Ουάσινγκτον, η γυναικεία  µορφή λαµβάνει 

µνηµειακές διαστάσεις, αλλά έχει αλληγορικό χαρακτήρα (εικ.145). Ο Shimin παρουσιάζει δυο 

σύγχρονες, αλλά διαφορετικές εκδοχές της παιδικής ηλικίας. Κεντρική θέση στη σύνθεση 

κατέχει µια γυναικεία µορφή –η προσωποποίηση της δικαιοσύνης- η οποία καθοδηγεί προς το 

µέλλον ένα µικρό αγόρι. Την πορεία προς το µέλλον δηλώνουν επίσης τα δυο µεγάλα ανδρικά 

χέρια µε το τρίγωνο και τον διαβήτη, σύµβολα του σχεδιασµού και της οικοδόµησης286. Η 

γυναικεία µορφή µε το αγόρι χωρίζουν τη σύνθεση σε δυο µέρη. Στο δεξί τµήµα, στο οποίο 

κυριαρχούν γκρίζοι χρωµατικοί τόνοι παρουσιάζεται ένα πλήθος εξαθλιωµένων παιδιών, τα 

οποία βαδίζουν δίπλα σε ένα ψυχρό κτίριο εργοστασίου. Μια άλλη οµάδα παιδιών κοιµάται στο 

δρόµο. Το τµήµα αυτό, αναφέρεται στην παιδική εργασία και αλητεία, προβλήµατα ιδιαίτερα 

οξυµµένα κατά την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης287. Στ’ αριστερά, παρουσιάζονται µε πιο 

ζωντανά χρώµατα τα αποτελέσµατα του κρατικού σχεδιασµού, δηλαδή η εξασφάλιση του 

δικαιώµατος της µόρφωσης και η σωστή ανάπτυξη των παιδιών (κυριαρχούν οι εικόνες της 

ερευνητικής δραστηριότητας και της άθλησης). Η γυναίκα συµµετέχει στην εκπαίδευση, στην 

έρευνα και σε δηµόσιες δραστηριότητες (άθληση), ωστόσο η σύνθεση είναι διευθετηµένη έτσι 

ώστε να δίνεται προτεραιότητα στον µητρικό ρόλο της (µε την τυπική έννοια, αλλά και µε την 

έννοια της «κοινωνικής µητρότητας») και στη φροντίδα των παιδιών. Επιπλέον η δράση που 

εξασφαλίζει τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των παιδιών αποδίδεται στον άνδρα µέσω των 

ανδρικών χεριών-συµβόλου της κρατικής πρωτοβουλίας. Σε τελική ανάλυση συναντάµε έναν 

καταµερισµό ρόλων που αναπαράγει τα γνωστά έµφυλα στερεότυπα. Η γυναίκα παρουσιάζεται 

                                                 
286 Contreras, 114. 
287 Για το φαινόµενο της νεανικής αλητείας κατά την περίοδο αυτή βλέπε την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα σύγχρονη µελέτη του 
αµερικάνου κοινωνιολόγου Thomas Minehan, Boy and Girl Tramps of America, Farrar and Rinehart, Νέα Υόρκη 1934.    



 135 

στην καλύτερη περίπτωση ως µια κοινωνική λειτουργός, της οποίας το έργο διευθύνεται από την 

ανδρική πολιτική εξουσία.     

Μια από τις λίγες τοιχογραφίες της περιόδου, της οποίας το θέµα είναι αφιερωµένο στη 

ζωή της γυναίκας είναι η «Παιδική Ηλικία», της Lucienne Bloch (µέρος του ανολοκλήρωτου 

εικονογραφικού κύκλου Ο κύκλος της ζωής της γυναίκας για την Αίθουσα αναψυχής του 

Γυναικείου Κρατητηρίου της Νέας Υόρκης)288. Κεντρική θέση στο έργο κατέχει το παιδικό 

παιχνίδι, ωστόσο στο περιθώριο παρουσιάζεται έµµεσα µια σειρά κοινωνικά αποδεκτών ρόλων, 

τους οποίους θα µπορούσε να αναλάβει η γυναίκα, όταν θα απελευθερωνόταν από τον εγκλεισµό 

της: του µαθητή (γνώση των νόµων της κοινωνίας), του εργάτη (εργασιακή εκπαίδευση) και της 

µητέρας (εικ.146). Οι κρατούµενες µπορούσαν ενδεχοµένως να αναγνωρίσουν συµβολικά τους 

εαυτούς τους στα απεικονιζόµενα παιδιά της τοιχογραφίας, ενώ το κράτος προσωποποιούνταν 

µέσω της µορφής της δασκάλας, η οποία οδηγεί τα παιδιά προς το σωστό δρόµο, δηλαδή την 

προσωπική και κοινωνική πρόοδο289. Ο αριθµός των διαθέσιµων κοινωνικών ρόλων για τις 

γυναίκες κρατούµενες –υπό την προϋπόθεση βέβαια της προηγηθείσας επιτυχούς περιόδου 

αναµόρφωσής τους- δεν ήταν µεγάλος. Η γυναίκα εµφανίζεται ως µητέρα και δασκάλα 

(κοινωνική µητρότητα), ενώ η απεικόνισή της σε απόσταση από το αστικό και το βιοµηχανικό 

τοπίο στο βάθος υποδηλώνει την περιορισµένη δράση της στους χώρους αυτούς. Αν θεωρήσουµε 

ότι οι ρόλοι αυτοί κρίθηκαν ταιριαστοί µε τις ρεαλιστικές προσδοκίες του κοινού της Bloch, τότε 

φανερώνουν µια πολύ συντηρητική αντίληψη για τις δυνατότητες των γυναικών κρατουµένων290. 

Μπορεί ο εγκλεισµός των γυναικών στο κρατητήριο της Νέας Υόρκης να ήταν προσωρινός, 

ωστόσο η πατριαρχική δοµή της κοινωνίας είχε σαν αποτέλεσµα τον διαρκή εγκλεισµό τους σε 

ένα ιδιαίτερα περιορισµένο πεδίο δράσης.   

Η µοναδική τοιχογραφία που είναι αφιερωµένη αποκλειστικά στη γυναικεία χειραφέτηση 

εκτελέστηκε για το κτίριο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης. Πρόκειται για τη «Χειραφέτηση της 

Γυναίκας µέσω της ∆ικαιοσύνης» του Emil Bisttram (εικ.147). Η διάρθρωση της σύνθεσης (µια 

κεντρική παράσταση, η οποία περιστοιχίζεται από µικρά καρέ), παραπέµπει στη µεσαιωνική 

θρησκευτική τέχνη (ιδίως τα εικονογραφηµένα χειρόγραφα). Στο κάτω µέρος της σύνθεσης 

παρουσιάζεται µια σειρά σκηνών, οι οποίες δηλώνουν την καταπίεση της γυναίκας από τον ζυγό 

της οικιακής εργασίας. Τις σκηνές αυτές συνοδεύει η επιγραφή «Παράδοση, Φόβος και Άγνοια: 

τα δεσµά της γυναίκας». Την παράδοση, το φόβο και την άγνοια προσωποποιεί µια σκοτεινή 

                                                 
288 Η Lucienne Bloch συνεργάστηκε επίσης µε τον Ριβέρα κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη.  
289 Harris, 74-75. 
290 Harris, 76. Το σχόλιο ανήκει στις Karal A. Marling και Helen A. Harrison. 
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µορφή, η οποία κρατάει µια µεγάλη αλυσίδα. Η ∆ικαιοσύνη έχει σπάσει µε το σπαθί την αλυσίδα 

και η απελευθερωµένη γυναίκα εικονίζεται καθώς βαδίζει προς το µέλλον, ενώ δίπλα της 

στέκεται ο Νόµος, ως εγγυητής της ελευθερίας της. Εκατέρωθεν της κεντρικής παράστασης 

απεικονίζονται οι νοµικά κατοχυρωµένες ελευθερίες της γυναίκας (υπογραµµίζεται ιδιαίτερα η 

συµµετοχή της στους τοµείς του πολιτισµού, της εκπαίδευσης, της επιστήµης και του 

αθλητισµού). Η σύνθεση επιστεγάζεται από την επιγραφή «Η χειραφέτηση της Γυναίκας µέσω 

της ∆ικαιοσύνης».      

 Ωστόσο, στη δηµόσια τέχνη της περιόδου σπανίζουν τα έργα τέχνης που είναι 

επικεντρωµένα στην κοινωνική δράση των γυναικών ή γενικότερα στο γυναικείο ζήτηµα. Ιδίως 

στις παραγγελίες µικρότερου κύρους, δηλαδή όσες δεν προορίζονταν για τη διακόσµηση 

σηµαντικών δηµόσιων κτιρίων, η αποδοχή έργων τέχνης µε έντονο πολιτικό περιεχόµενο 

συναντούσε σηµαντικές δυσκολίες. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της τοιχογραφίας του Edward 

Millman «Η συµβολή της γυναίκας στην αµερικάνικη πρόοδο» για το Επαγγελµατικό Λύκειο 

Θηλέων Lucy Flower στο Σικάγο (εικ.148). Η Lucy Flower ήταν µια κοινωνική ακτιβίστρια του 

19ου αιώνα, η οποία αγωνίστηκε για την ίδρυση δηµόσιων σχολείων επαγγελµατικής κατάρτισης 

θηλέων. Το σχολείο που πήρε το όνοµά της υπήρξε το πρώτο αυτού του είδους στο Σικάγο. Σε 

συµφωνία µε τον χαρακτήρα του σχολείου, ο Edward Millman επέλεξε ως θέµα του τη δράση 

εφτά αµερικανίδων ακτιβιστριών291. Οι προσωπικότητες αυτές ήταν: η Jane Addams (ιδρύτρια 

του Hull House στο Σικάγο), η Susan B. Anthony (φεµινίστρια του 19ου αιώνα), η Grace Abbott 

(διευθύντρια του Τµήµατος Παιδικής Εργασίας του Γραφείου Παιδικής Πρόνοιας, 1921-34), η 

Clara Barton (ιδρύτρια του Αµερικάνικου Τµήµατος του Ερυθρού Σταυρού), η Frances Perkins 

(η πρώτη γυναίκα που µετείχε σε Υπουργικό Συµβούλιο-Υπουργός Εργασίας επί Ρούσβελτ, 

1933-45), η Harriet Beecher Stowe (συγγραφέας της Καλύβας του µπάρµπα-Θωµά και 

αγωνίστρια για την κατάργηση της δουλείας) και τέλος η Harriet Tubman (πρώην σκλάβος, η 

οποία οργάνωσε τη δραπέτευση αφροαµερικανών σκλάβων από τον Νότο, µέσω ενός δικτύου 

ασφαλών διαδροµών και σπιτιών, γνωστού ως «Υπόγειος Σιδηρόδροµος») 292.  

Συγκρίνοντας το έργο του Millman µε εκείνο του Bisttram παρατηρούµε ότι το πρώτο 

είναι πιο ριζοσπαστικό τόσο από πλευράς περιεχοµένου, όσο και από µορφοπλαστική άποψη. Ο 

                                                 
291 Οχτώ µαζί µε το πορτραίτο της Lucy Flower (εικ. 115). Ανάµεσα στις οχτώ παραστάσεις, παρεµβάλλεται µια σκηνή που 
φέρει τον τίτλο «Γυναίκες που ράβουν ρούχα» (εικ. 116).  
292 Το Hull House ιδρύθηκε το 1889 µε σκοπό την βελτίωση των συνθηκών ζωής των µεταναστών. Στο χώρο του 
λειτουργούσαν ανάµεσα σε άλλα: παιδικός σταθµός για τα παιδιά των εργαζόµενων µητέρων, γραφείο εύρεσης εργασίας, 
αίθουσα τέχνης και βιβλιοθήκη, ενώ προσφέρονταν και δωρεάν µαθήµατα αγγλικών. Η Addams ενθάρρυνε επίσης τη 
συνδικαλιστική δράση των µεταναστών και συµµετείχε ενεργά στο ειρηνιστικό κίνηµα (υπήρξε η πρώτη αµερικανίδα στην 
οποία απονεµήθηκε το Νόµπελ Ειρήνης, 1931). Πηγή: http://www.uic.edu/jaddams/hull/newdesign/ja.html  
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Millman, στρατευµένος σοσιαλιστής καλλιτέχνης, είχε ταξιδέψει στο Μεξικό, όπου το 1934-35 

παρακολούθησε µαθήµατα τοιχογραφίας υπό τον Diego Rivera. «Η συµβολή της γυναίκας στην 

αµερικάνικη πρόοδο»293 φανερώνει ωστόσο την επίδραση ενός άλλου διάσηµου µεξικάνου 

τοιχογράφου, του José Clemente Orozco294. Σε αντίθεση µε την παράσταση του Bisttram, στην 

οποία η γυναικεία καταπίεση παρουσιάζεται ως µια µαύρη σελίδα του παρελθόντος, ενώ 

παράλληλα η γυναικεία χειραφέτηση προβάλλεται ως κατοχυρωµένη και ισχύουσα για το 

σύνολο των γυναικών, ο Millman παρουσιάζει µια διαφορετική εικόνα, µε αναφορές στη 

σύγχρονη πραγµατικότητα της οικονοµικής κρίσης της δεκαετίας του ’30. Ο Millman συνέθεσε 

τα πορτραίτα του, εστιάζοντας στο περιβάλλον στο οποίο έδρασαν οι απεικονιζόµενες 

προσωπικότητες. Οι µνηµειακές µορφές της Jane Addams (εικ.149), της Frances Perkins 

(εικ.150), της Susan B. Anthony (εικ.151) και της Grace Abbott (εικ.152), τοποθετούνται στον 

κόσµο των χαµηλότερων κοινωνικών τάξεων, σ’ ένα περιβάλλον στο οποίο κυριαρχεί η φτώχεια 

και η σκληρή εργασία (γυναικεία, ανδρική και παιδική)· οι µορφές της Harriet Tubman και της 

Harriet Beecher Stowe (εικ.153) συνοδεύονται µε εικόνες της εκµετάλλευσης των 

αφροαµερικανών και τέλος η Clara Barton (εικ.154) παριστάνεται καθώς παρεµβαίνει δυναµικά 

στο πεδίο της µάχης για σταµατήσει την σύρραξη (εικόνα τραγικά επίκαιρη, αφού ο Β’ 

Παγκόσµιος Πόλεµος είχε ήδη ξεσπάσει στην Ευρώπη)295.  

Επιπλέον, στη σκηνή των γυναικών που ράβουν ρούχα, ο Millman παρουσιάζει µε λιτά 

τεχνοτροπικά µέσα ένα δραµατικό ψυχολογικό πορτραίτο των εργατριών, υπογραµµίζοντας την 

εξαθλίωση, τη φτώχεια και τις σκληρές συνθήκες εργασίας των γυναικών, τις οποίες τοποθετεί 

σε έναν γυµνό, σκοτεινό και κλειστοφοβικό χώρο (εικ.155). Πρόκειται για την εικόνα ενός 

sweatshop, δηλαδή ενός εργασιακού χώρου στον οποίο οι εργάτες δούλευαν για περισσότερες 

ώρες µε αµοιβές µικρότερες από το κατώτατο όριο, σε συνθήκες ανθυγιεινές κι επικίνδυνες και 

ουσιαστικά χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωµα296. Καθώς στα sweatshops απασχολούνταν κυρίως 

µετανάστριες εργάτριες ένδυσης, η περίληψη της σκηνής αυτής στον εικονογραφικό κύκλο του 

Millman αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος. Στις µέρες µας, κάτω από τη σκηνή βρίσκεται µια 

επιγραφή η οποία πληροφορεί τον θεατή ότι βρίσκεται µπροστά σε µια «αλληγορική» σκηνή. 
                                                 
293 Το έργο είναι γνωστό και µε τον τίτλο «Εξέχουσες Αµερικανίδες Γυναίκες». 
294 Hemingway, 172. 
295 Η Clara Barton ήταν γνωστή στην εποχή της ως «Άγγελος του πεδίου µάχης». 
296 Στην Πολιτεία του Illinois λειτουργούσε ένας µεγάλος αριθµός sweatshops. Να σηµειωθεί ότι ο αστικός τύπος, 
κατά τη δεκαετία του 1880, οπότε «ανακαλύφθηκαν» τα sweatshops, πρόβαλλε τους χώρους αυτούς ως «αντίθετους 
στο αµερικάνικο πνεύµα, προϊόντα του αστικού συνωστισµού και της ανεξέλεγκτης µετανάστευσης». Για την 
αντιµετώπιση αυτή των sweatshops από την πολιτεία βλέπε το ιδιαίτερα ενδιαφέρον κείµενο του Daniel E. Bender, «A 
Foreign Method of Working: Racial Degeneration, Gender Disorder, and the Sweatshop Danger in America», στο 
Sweatshop USA: the American Sweatshop in Historical and Global Perspective, Daniel E. Bender και Richard A. 
Greenwald, Routledge, Νέα Υόρκη 2003, 19-36.     
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Ωστόσο, είναι δύσκολο να εντοπίσουµε το «αλληγορικό» περιεχόµενο της σκηνής. Αντίθετα, 

λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις πολιτικές ιδέες του Millmann, όσο και τις κοινωνικές συνθήκες της 

δεκαετίας του ’30, η παράσταση θα έπρεπε να θεαθεί ως ένα δείγµα κοινωνικού ρεαλισµού. Με 

την ένταξη της εικόνας της εργασιακής εκµετάλλευσης της γυναίκας σε ένα έργο αφιερωµένο 

στη «συµβολή της γυναίκας στην αµερικάνικη πρόοδο» εκφράζεται µε πλάγιο τρόπο ένα οξύ και 

ελαφρώς ειρωνικό πολιτικό σχόλιο. 

Σε αντίθεση µε τον σοσιαλιστικό ρεαλισµό, στον αµερικάνικο κοινωνικό ρεαλισµό δεν 

κυριαρχεί η αισιοδοξία,  αλλά ένα έντονο δραµατικό στοιχείο. Στην τοιχογραφία του Millman, 

χαρακτηριστικό έργο του κοινωνικού ρεαλισµού, οι εκφράσεις των προσώπων των 

απεικονιζόµενων µορφών δηλώνουν µε έντονο τρόπο την καταπόνηση και την στέρηση, 

αποτέλεσµα της κοινωνικής ανισότητας και της εκµετάλλευσης της εργατικής τάξης. Στο βάθος 

των παραστάσεων δηλώνεται υποτυπωδώς ο χώρος που περιβάλλει τις µορφές· οι εσωτερικοί 

χώροι είναι ψυχροί και το τοπίο ερειπωµένο. Η εικόνα αυτή προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. 

Παρά το γεγονός ότι το θέµα είχε λάβει την απαραίτητη επίσηµη έγκριση, όταν ολοκληρώθηκε 

το έργο, θεωρήθηκε από τον τοπικό τύπο «αντιαµερικανικό σε ότι αφορά το θέµα και το σχέδιό 

του» και µέσο «κοµµουνιστικής επιρροής». Τα µέλη του συµβουλίου του ίδιου του σχολείου 

θεώρησαν την τοιχογραφία µονότονη, καταθλιπτική και γεµάτη δυστυχία και αποφάσισαν το 

ασβέστωµά της, δεκαοχτώ µόλις µήνες µετά από την ολοκλήρωσή της297.  

 Η αντίδραση ενάντια στο έργο του Millman αποτέλεσε µέρος µια γενικότερης 

εκστρατείας ενάντια στο WPA, το οποίο κατηγορούνταν ως καταφύγιο κοµµουνιστών 

καλλιτεχνών. Η προβολή των διασυνδέσεων του καλλιτέχνη µε το Κοµµουνιστικό Κόµµα 

αξιοποιήθηκε ιδιαίτερα ενάντια τόσο στο έργο όσο και στο WPA που το είχε χρηµατοδοτήσει 

«µε χρήµατα του αµερικάνου φορολογούµενου πολίτη»298. Η τοιχογραφία µεταφέρει ένα σαφώς 

ριζοσπαστικό µήνυµα χωρίς να είναι ωστόσο άµεσα προπαγανδιστική. Οι απεικονιζόµενες 

µορφές αντιπροσωπεύουν τα πιο καταπιεσµένα κοµµάτια της αµερικάνικης κοινωνίας, τους 

φτωχούς εργάτες, τους αφροαµερικανούς και φυσικά τις γυναίκες στις οποίες είναι αφιερωµένο 

το έργο. Ο Millman αντί να περιορίζεται στην ανάδειξη ατοµικών προσωπικοτήτων, συνθέτει 

µια εικόνα κοινωνικής διαµαρτυρίας. Σε αντίθεση µε την τοιχογραφία του Bisttram για το 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, η «Συνεισφορά των γυναικών στην αµερικάνικη πρόοδο» δεν αποτελεί 

                                                 
297 Βλ. Mary Lackritz Gray, A Guide to Chicago’s Murals, University of Chicago Press, Σικάγο 2001, 121 και Hemingway, 
172. Οι εργασίες για την αποκατάσταση της τοιχογραφίας ξεκίνησαν το 1996. Οι φωτογραφίες είναι δικές µου. 
298 Hemingway, 172.  Πρέπει να σηµειωθεί, ότι ήδη από το 1938 λειτουργούσε η HUAC (House Un-American Activities 
Committee/Κοινοβουλευτική Επιτροπή Αντιαµερικανικών ∆ραστηριοτήτων), η οποία διερευνούσε τις δραστηριότητες 
όσων είχαν διασυνδέσεις µε ριζοσπαστικές ή ρεφορµιστικές σοσιαλιστικές οργανώσεις. Η αντίδραση απέναντι στην 
τοιχογραφία του Millman θα πρέπει να συνδεθεί µε τη δράση της HUAC. 



 139 

µια ρόδινη εικόνα της κοινωνικής πραγµατικότητας, αλλά µια υπόµνηση ότι ο αγώνας για µια 

πιο δίκαιη κοινωνία συνεχίζεται και ότι η επιτυχής έκβασή του δεν εξαρτάται τόσο από την 

κρατική παρέµβαση, όσο από την κοινωνική αλληλεγγύη. Οι γυναίκες και οι άνδρες της 

τοιχογραφίας παρουσιάζονται ίσοι απέναντι στην εκµετάλλευση, αλλά και σε αρµονική  

συνεργασία για την υπέρβασή της. Τελικά, το κεντρικό µήνυµα του έργου δεν είναι άλλο από 

την κοινωνική αλληλεγγύη και την ισότητα.  

 Οι υπεύθυνοι των οµοσπονδιακών προγραµµάτων τέχνης ασκούσαν στενότερο έλεγχο 

στο περιεχόµενο των έργων µνηµειακής ζωγραφικής, επειδή τα έργα αυτά προορίζονταν για 

µόνιµη εγκατάσταση στα δηµόσια κτίρια και εποµένως θα ήταν διαρκώς εκτεθειµένα στο 

βλέµµα των κατοίκων της τοπικής κοινότητας. Τα παραπάνω δεν ισχύουν στον ίδιο βαθµό για τις 

ελαιογραφίες, οι οποίες είχαν πιο περιορισµένη δηµόσια έκθεση. Συνεπώς, οι καλλιτέχνες που 

εργάζονταν στα τµήµατα ελαιογραφίας, απολάµβαναν περισσότερη ελευθερία έκφρασης σε 

σχέση µε τους συναδέλφους τους των τµηµάτων µνηµειακής ζωγραφικής και οι αναφορές στους 

κοινωνικούς αγώνες της περιόδου είναι συχνότερες στις ελαιογραφίες. Οι γυναίκες απουσιάζουν 

συνήθως από αυτά τα έργα, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Σε αυτές συγκαταλέγεται το έργο του 

Joseph Vavak «Γυναίκες του Φλιντ» για το παράρτηµα του WPA/FAP στο Σικάγο (εικ.156). Εκ 

πρώτης όψεως, το έργο δεν φαίνεται να φέρει κάποιο πολιτικό περιεχόµενο. Ο Vavak 

παρουσιάζει µια οµάδα γυναικών, τοποθετηµένη σε κύκλο, στη µέση ενός γυµνού τοπίου. Ο 

χαµηλός ορίζοντας και η αφαιρετική απόδοση του τοπίου αναδεικνύουν τις µορφές, οι οποίες 

ξεχωρίζουν επίσης χάρη στα χρωµατιστά πανωφόρια τους. Μια λεπτοµέρεια που προξενεί την 

εντύπωση του θεατή είναι η απεικόνιση ενός γραναζιού µηχανής στο έδαφος. Συνδυάζοντας 

κανείς το στοιχείο αυτό µε τον τίτλο του έργου, οδηγείται στην αποκάλυψη του περιεχοµένου 

του.  

Το Φλιντ είναι µια βιοµηχανική πόλη της πολιτείας του Μίσιγκαν, στην οποία έδρευε η 

µεγαλύτερη µονάδα παραγωγής της αυτοκινητοβιοµηχανίας General Motors. Στις 30 ∆εκεµβρίου 

του 1936 ο χώρος της General Motors καταλήφθηκε από µια οµάδα απεργών, µε βασικό τους 

αίτηµα την αναγνώριση του νεοσύστατου συνδικαλιστικού τους οργάνου, της UAW (United 

Automobile Workers). Παρά τις προσπάθειες της General Motors να τερµατίσει βίαια την 

απεργία, οι απεργοί απέκρουσαν δυο επιθέσεις της αστυνοµίας και πέτυχαν την αναγνώριση της 

UAW µε την συµφωνία της 11ης Φεβρουαρίου του 1937, η οποία σήµανε το τέλος της 

κατάληψης της εργοστασιακής µονάδας.  
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Το έργο του Vavak αποτελεί φόρο τιµής στους απεργούς του Φλιντ και ιδίως στις 

γυναίκες, οι οποίες διαδραµάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην απεργία299. Χωρίς να 

παρουσιάζεται άµεσα η δράση των γυναικών, η εστίαση του καλλιτέχνη σε αυτές συνιστά µια 

υπόµνηση του καθοριστικού ρόλου τους στην απεργία, καθώς χάρη στη συµµετοχή τους 

εµποδίστηκε η επίθεση της αστυνοµίας στο κατειληµµένο εργοστάσιο. Η οµάδα των γυναικών, η 

οποία απεικονίζεται στα δεξιά της σύνθεσης, αποτελεί µια αναφορά στην Έκτακτη Ταξιαρχία 

Γυναικών, τα διακριτικά της οποίας ήταν οι κόκκινοι µπερέδες. Η ταξιαρχία αποτελούνταν από 

τετρακόσιες ιδιαίτερα µαχητικές γυναίκες, οι οποίες περιφρουρούσαν µέρα και νύχτα το 

εργοστάσιο, οπλισµένες µε ξύλινα ρόπαλα και έτοιµες να συγκρουστούν µε τις αστυνοµικές 

δυνάµεις300.  

Οι «Γυναίκες του Φλιντ» είναι εποµένως ένα ηρωικό πορτραίτο. Οι πρωταγωνίστριές του 

δεν περιφέρονται άσκοπα στον χώρο, αλλά µοιάζουν περισσότερο σαν φύλακές του. Σε αντίθεση 

µε τα στρατευµένα έργα της περιόδου και ιδιαίτερα µε τις αναπαραστάσεις ανδρών εργατών, οι 

εκφράσεις των προσώπων των γυναικών του Φλιντ δεν εκπέµπουν την τυπική, υπερβολική 

αποφασιστικότητα και αισιοδοξία. Οι γυναικείες µορφές είναι αντισυµβατικές γιατί η εµφάνισή 

τους δεν ανταποκρίνεται στην στερεότυπη αντίληψη της θηλυκότητας, µε βάση την οποία 

αποδίδεται προνοµιακή θέση στην όµορφη εξωτερική εµφάνιση. Στις γυναίκες αυτές δεν υπάρχει 

τίποτε το εξιδανικευµένο, τίποτε το ιδιαίτερο, αντίθετα αντιπροσωπεύουν τον τύπο του απλού, 

του µέσου ανθρώπου. Στην απόσταση ακριβώς από το κλασικό ηρωικό πρότυπο φαίνεται ότι 

έγκειται το µήνυµα του έργου: ο ήρωας δεν είναι κάποιος που διαθέτει εξαιρετικές ιδιότητες, 

αλλά µπορεί να είναι ο καθένας, ακόµη κι ο θεατής του έργου. Αρκεί να συγκρίνει κανείς τις 

ηρωίδες του Vavak µε εκείνες των σοβιετικών ή των ναζιστικών έργων τέχνης για να αντιληφθεί 

την απόσταση που τις χωρίζει.   

  Οι γυναίκες πρωταγωνιστούν ενίοτε και σε σατιρικά έργα της περιόδου, όπως στις 

«Αδελφές του Ελέους» του Osvaldo Louis Guglielmi (WPA/FAP, εικ.157). Το έργο ασκεί 

έντονη κριτική στον κοινωνικό ρόλο της εκκλησίας κατά την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης. Ο 

Guglielmi παρουσιάζει δυο καλοθρεµµένες καλόγριες τη στιγµή που εξέρχονται από ένα 

κρεοπωλείο. Η καλόγρια που προπορεύεται αποδίδεται σε τυπική στάση ευλάβειας (στοιχείο που 

τονίζει την υποκριτική συµπεριφορά της), ενώ η δεύτερη κρατάει το καλάθι µε τα ψώνια. Οι 

                                                 
299 Ο Robert C. Travis, ένας από τους οργανωτές της απεργίας, δήλωνε το 1937 ότι «οι γυναίκες του Φλιντ έγιναν γνωστές 
παγκοσµίως για την ηρωική στάση τους κατά τη διάρκεια της µεγάλης απεργίας της General Motors», βλέπε  
http://www.marxists.org/history/etol/newspape/amersocialist/genora.htm#women, όπου περιγράφεται η συµβολή των 
γυναικών στην απεργιακή κινητοποίηση από µια γυναίκα που συµµετείχε ενεργά σε αυτήν, την Genora Dollinger. 
300 ό. π.  
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καλόγριες περιβάλλονται από δυο ακόµη γυναικείες µορφές, οι οποίες αποδίδονται µε την πλάτη 

στον θεατή. Πρόκειται για µια εργάτρια που καθαρίζει τις σκάλες της εισόδου ενός κτιρίου και 

µια νεαρή κοπέλα, η οποία αποδίδεται όρθια µε τα χέρια σταυρωµένα, στρέφοντας το κεφάλι της 

επικριτικά προς την πλευρά των καλογριών. Λεπτοµέρειες, όπως η αντιπαραβολή των Αδελφών 

του Ελέους µε το γουρούνι της επιγραφής του κρεοπωλείου και µε τα οπίσθια της καθαρίστριας, 

καθιστούν ακόµη πιο καυστική την κριτική του Guglielmi301. Για την γελοιογράφηση των δυο 

µοναχών, ο ζωγράφος παραµόρφωσε τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, τα οποία είναι 

σχεδόν ανδρικά. Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι σε συµφωνία µε την εικονογραφική παράδοση της 

σατιρικής τέχνης, η διακωµώδηση εκφράζεται εκτός των άλλων µε την αντιστροφή της έµφυλης 

ταυτότητας των διακωµωδούµενων προσώπων. Με άλλα λόγια, µε την απουσία κάθε στοιχείου 

θηλυκότητας, επιχειρείται η ενίσχυση της αρνητικής εικόνας των καλογριών. Η αποστροφή του 

θεατή επιδιώκεται όχι µόνο µε την έµφαση στην καλοπέραση των Αδελφών του Ελέους, αλλά 

και µε την εξωτερική-ανδροπρεπή εµφάνισή τους.    

 Η θηλυκότητα αποτελούσε αντίθετα το κυρίαρχο στοιχείο της εικόνας της «νέας 

γυναίκας», η οποία εµφανίζεται σποραδικά στην επίσηµη τέχνη της περιόδου, κυρίως σε 

ελαιογραφίες µε θέµα τη ζωή στο εµπορικό κέντρο της πόλης. Η γυναίκα αυτή είναι πάντοτε 

νεαρής ηλικίας, ασχολείται κατά κανόνα µε την εξωτερική της εµφάνιση και η ενδυµασία της 

αντιστοιχεί στην µόδα της εποχής. Στις περιπτώσεις που συνοδεύεται από κάποιον άνδρα, η 

διάκριση των δυο φύλων δηλώνεται µε χτυπητό τρόπο: η γυναίκα ασχολείται συνήθως µε 

επιφανειακά ζητήµατα (την εµφάνισή της), ενώ ο άνδρας διαβάζει κάποια εφηµερίδα, στοιχείο 

που φανερώνει το ενδιαφέρον του για τις κοινωνικές εξελίξεις και τον συνδέει µε τη δηµόσια 

σφαίρα. Τέλος, κατά ειρωνικό τρόπο, παρά τον µεγάλο αριθµό των γυναικών που εργάζονταν ως 

υπάλληλοι σε υπηρεσίες και σε εµπορικά καταστήµατα, στις σκηνές από την ζωή στο εµπορικό 

κέντρο των πόλεων δίνεται έµφαση στον ρόλο της γυναίκας ως πελάτισσας και όχι ως 

εργαζόµενης302. Ενδεικτικά είναι τα έργα «Κέντρο Αισθητικής» του Isaac Soyer (συµµετείχε 

στην έκθεση του PWAP της ίδιας χρονιάς, εικ.158) και «Υπόγειος» της Lily Furedi (συµµετείχε 

στην ίδια έκθεση, εικ.159).  

                                                 
301 Βλέπε John Baker, O. Louis Guglielmi: A Retrospective Exhibition, Rutgers University Art Gallery, Νιου Μπρούνσγουικ 
1980, 16 και Hemingway, 179. Να σηµειωθεί ότι ο πίνακας εκτέθηκε στην αίθουσα τέχνης του FAP στη Νέα Υόρκη και 
προκάλεσε την οργισµένη αντίδραση µιας επισκέπτριας, η οποία σε γράµµα της στην εφηµερίδα New York Telegraph, 
ανέφερε ότι το έργο του Guglielmi γελοιοποιούσε την Καθολική εκκλησία, επέκρινε την κυβέρνηση επειδή επέτρεπε την 
προβολή τέτοιων έργων τέχνης και πλήρωνε τους δηµιουργούς τους µε τα λεφτά των αµερικανών φορολογουµένων και 
έκλεινε το γράµµα της καλώντας όλους τους Καθολικούς να ξεσηκωθούν ενάντια στο έργο·  Baker, 16. 
302 Melosh, 183. 
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Η «νέα γυναίκα» απεικονίζεται και στο έργο του O. Louis Guglielmi για το παράρτηµα 

του WPA/FAP της Νέας Υόρκης, «Το µπλουζ της κοινωνικής πρόνοιας» (εικ.160). Σε αυτό 

παρουσιάζεται η επίσκεψη µιας υπαλλήλου της πρόνοιας στο σπίτι µιας φτωχής οικογένειας. Η 

απόδοση του µικρού χώρου, στον οποίο το υπνοδωµάτιο χωρίζεται µόνο από µια κουρτίνα και η 

µικρή θερµάστρα αποτελεί τη µοναδική εστία θέρµανσης, δηλώνει την δεινή οικονοµική θέση 

της οικογένειας. Η ανήσυχη µορφή του πατέρα και η καταβεβληµένη µητρική φιγούρα, έρχονται 

σε αντίθεση µε την κόρη της οικογένειας, η οποία παριστάνεται αποστασιοποιηµένη από τη 

σκηνή που εκτυλίσσεται µπροστά της, απορροφηµένη στον καλλωπισµό της. Ο Guglielmi 

αποδίδει τη µορφή της κοινωνικής λειτουργού µε κάποια ειρωνεία, όχι όµως µε την τελείως 

εχθρική µατιά µε την οποία απεικόνισε τη συνάδελφό της στο έργο του «Οι πεινασµένοι» 

(εικ.161), στο οποίο η υπάλληλος της πρόνοιας προβάλλεται µε αρνητικό τρόπο, σε συµφωνία µε 

τις αντιλήψεις της εποχής303. Στο «Μπλουζ της κοινωνικής πρόνοιας» συναντιούνται οι τρεις 

βασικοί τύποι της γυναίκας της πόλης: η µητέρα, η «νέα γυναίκα» και η δηµόσια υπάλληλος και 

µε τον τρόπο αυτό παρουσιάζεται µια σύνοψη των περιορισµένων ρόλων που ήταν διαθέσιµοι 

στη γυναίκα της δεκαετίας του ’30.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
303 Οι υπάλληλοι της πρόνοιας –συνήθως γυναίκες- χρεώνονταν την αδυναµία ή την απροθυµία του κράτους να 
βοηθήσει ένα µεγάλο τµήµα του πληθυσµού. 



 143 

4. Η ΕΜΦΥΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ 

ΤΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ     

 Η υπαγόρευση κοινωνικών ρόλων στους πολίτες αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 

κρατικής πολιτικής ιδιαίτερα σε περιόδους µεγάλων κρίσεων. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 

’30, η κοινωνική και οικονοµική κατάσταση στο εσωτερικό της ΕΣΣ∆, της Γερµανίας και των 

ΗΠΑ, επέδρασε διαφορετικά στην επεξεργασία και διαµόρφωση αυτών των νέων ρόλων. Στη 

Σοβιετική Ένωση, όπου ύστερα από µια µακρά περίοδο πολεµικών συγκρούσεων και 

πρωτόγνωρων κοινωνικών αλλαγών, η ανάγκη για οικονοµική ανάκαµψη και σταθερότητα ήταν 

επιτακτική, οι προσπάθειες του Κ. Κ. εστιάζονταν στην παρακίνηση ή τον εξαναγκασµό του 

πληθυσµού να συµµετάσχει στην αναδιοργάνωση της παραγωγής. Το κράτος ενθάρρυνε τη 

γυναίκα να αφήσει το σπίτι και να εργαστεί για την «οικοδόµηση του σοσιαλισµού», γεγονός 

που δηµιούργησε προσδοκίες για την αναβάθµιση της κοινωνικής θέσης της. Μέχρι το τέλος 

περίπου του Α΄ Πενταετούς Πλάνου, η θέση της γυναίκας στη σοβιετική κοινωνία καθοριζόταν 

επίσηµα µε βάση τον ρόλο της στην παραγωγή και όχι τον παραδοσιακό ρόλο της στην 

οικογένεια. Παρότι δεν υπήρχε συµφωνία σχετικά µε το µέλλον της οικογένειας στη σοβιετική 

κοινωνία, αν δηλαδή θα συνεχιζόταν το µοντέλο της πυρηνικής οικογένειας ή αν οι λειτουργίες 

της θα περνούσαν στην αρµοδιότητα ενός είδους ευρείας «κοινωνικής οικογένειας», µέχρι τις 

αρχές της δεκαετίας  του ’30 υπήρχε µια διάχυτη αισιοδοξία στο ζήτηµα της αποδέσµευσης της 

γυναίκας από το σπίτι και της διαµόρφωσης των απαραίτητων συνθηκών για την επίτευξη της 

έµφυλης ισότητας.  

Αντίθετα, στις ΗΠΑ και στη ναζιστική Γερµανία η διατήρηση του έµφυλου διαχωρισµού 

προσέφερε µια έστω προσωρινή λύση στο πρόβληµα της ανεργίας. Η προσφορά εργασίας ήταν 

απαραίτητη για την εξοµάλυνση της κατάστασης και την αποτροπή των επικίνδυνων για το 

κράτος κοινωνικών αναταραχών. Επειδή όµως οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας ήταν ανεπαρκείς, 

επιχειρήθηκε η αποθάρρυνση της συµµετοχή της γυναίκας στον τοµέα της παραγωγής µε στόχο 

την εξοικονόµηση ελεύθερων θέσεων για τους άνεργους άνδρες. Για να εξισορροπηθεί η 

κατάσταση, η επίσηµη προπαγάνδα πρόβαλλε την παραδοσιακή, άµισθη αναπαραγωγική-

οικιακή εργασία της γυναίκας ως το θεµέλιο της κοινωνικής ανασυγκρότησης και της «εθνικής 

αναγέννησης». Μπορούµε να ισχυριστούµε εποµένως ότι στις δυο χώρες, ο έµφυλος 

καταµερισµός της εργασίας και κατ’ επέκταση η έµφυλη διάκριση, χρησιµοποιήθηκαν ως βάσεις 

της στρατηγικής για την οικονοµική ανάκαµψή τους.  

Επιπλέον, τα δυο καθεστώτα διακήρυτταν µια αποκατάσταση των απειλούµενων ηθικών 

αξιών. Στις ΗΠΑ, ο κρατικός τύπος πρόβαλλε επίµονα την ιδέα ότι το µεγαλύτερο θύµα της 
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οικονοµικής κρίσης ήταν η αµερικάνικη οικογένεια και ότι ο ρόλος της νέας κυβέρνησης ήταν η 

εργασιακή αποκατάσταση του άνδρα, ώστε να µπορέσει αυτός να «επιστρέψει» στον «φυσικό» 

του ρόλο, δηλαδή την συντήρηση και την προστασία της οικογένειας, σώζοντάς την από την 

ηθική εξαχρείωση. Από την άλλη, οι ναζί έθεταν προτεραιότητα της πολιτικής τους τη στήριξη 

της αγροτικής οικογένειας και τον εξαγνισµό των αστικών κέντρων από τα «αντι-γερµανικά» 

στοιχεία (εβραίοι, µπολσεβίκοι, σοσιαλιστές), τα οποία απειλούσαν τις πατροπαράδοτες 

γερµανικές αξίες και επιδίωκαν τον «εκφυλισµό» του γερµανικού έθνους. Με άλλα λόγια, οι 

κυβερνήσεις των δυο χωρών στηρίχθηκαν σε µεγάλο βαθµό στις φοβίες του µέσου πολίτη, 

φοβίες ενισχυµένες τόσο από την οικονοµική κρίση όσο και από τις βαθιές αλλαγές που επέφερε 

η ραγδαία βιοµηχανική ανάπτυξη των αρχών του 20ου αιώνα. Η γυναίκα κατείχε κεντρικό ρόλο 

στην προπαγάνδα της «ηθικής αποκατάστασης» τόσο επειδή ως «αδύναµο φύλο» απειλούνταν 

περισσότερο από τις συνέπειες της κρίσης ή από τους εχθρούς της κοινωνικής «τάξης» όσο κι 

επειδή προσωποποιούσε τον παραδοσιακό «φύλακα» της ηθικής.   

Ήδη η πρώτη αυτή παρατήρηση αναφορικά µε την προσέγγιση του ρόλου της γυναίκας 

στις τρεις χώρες καταδεικνύει την ανεπάρκεια ενός ερευνητικού µοντέλου, το οποίο αναζητεί 

οµοιότητες µόνο ανάµεσα στο ναζιστικό και το σοβιετικό καθεστώς, έτσι ώστε να υπογραµµιστεί 

η διαφορά των δυο συστηµάτων µε την αστική αντιπροσωπευτική δηµοκρατία των ΗΠΑ, αλλά 

και του υπόλοιπου δυτικού κόσµου. Στην εργασία αυτή επιχειρείται η αποµάκρυνση από την 

υπεραπλουστευτική προσέγγιση της ταύτισης της σταλινικής Σοβιετικής Ένωσης µε τη χιτλερική 

Γερµανία –σε επίπεδο τόσο πολιτικής όσο και τέχνης- και η αναζήτηση διαφορών και 

οµοιοτήτων και στα τρία πολιτικά συστήµατα. Η αναζήτηση αυτή ξεκινάει από την παρατήρηση 

ότι κοινός παρονοµαστής των τριών διαφορετικών συστηµάτων εξουσίας, είναι η απόπειρα 

διαµόρφωσης συγκεκριµένων έµφυλων κοινωνικών ρόλων και ότι η επίσηµη τέχνη της περιόδου 

διαδραµάτισε σηµαντικό ρόλο στην προβολή και την προσπάθεια επιβολής των ρόλων αυτών. 

 Όπως σχολιάζει ο Jørn Guldberg, τρεις διαφορετικές ιδεολογίες, η φιλελεύθερη, η 

φασιστική και η σοσιαλιστική υιοθέτησαν ένα πολιτιστικό πρόγραµµα, το οποίο παρουσιάζει 

πολλές αναλογίες κυρίως σε ότι αφορά τον λαϊκιστικό και εθνικιστικό χαρακτήρα του. Τα 

πολιτιστικά προγράµµατα των τριών χωρών συνδέει η απαίτηση για µια εθνική τέχνη, απλή, 

άµεση και παραστατική, η οποία θα παρουσίαζε µια ειλικρινή εικόνα της πραγµατικότητας, 

άµεσα αντιληπτή από το ευρύ κοινό304. Το συνηθέστερο θέµα της τέχνης της περιόδου είναι η 

ζωή της κοινότητας, µιας κοινότητας εθνικής, εθνοφυλετικής ή σοσιαλιστικής, η ζωή της οποίας 

                                                 
304 Guldberg, Socialist Realism as Institutional Practice, 159. 
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είναι συντονισµένη µε τις επιταγές της κυρίαρχης πολιτικής και οικονοµικής τάξης. Η 

απεικόνιση των γυναικών και των ανδρών πολιτών αυτής της κοινότητας αξιοποιείται ως ένα 

µέσο υπενθύµισης των αυστηρά καθορισµένων ρόλων τους. Συνήθως όµως το ίδιο το 

περιεχόµενο του έργου οδηγεί στη διάρρηξη της ενότητας της υποτιθέµενης κοινότητας και στην 

προώθηση της ατοµικότητας, αφού η επιτυχής εκτέλεση των προβαλλόµενων ρόλων υπόσχεται 

στο άτοµο κοινωνικά ή οικονοµικά προνόµια.  

Η εξέταση της κατανοµής αυτών των ρόλων στην εικονογραφία της περιόδου φανερώνει 

ότι οι σχέσεις των δυο φύλων είναι σχέσεις κυριαρχίας-υποταγής και όχι ισότητας. Όπως 

παρατηρεί ο Pierre Bourdieu, «µια αυθαίρετη κατασκευή του βιολογικού, και ιδιαιτέρως του 

σώµατος, ανδρικού και γυναικείου, των χρήσεών του και των λειτουργιών του…είναι αυτή που 

προσφέρει ένα φαινοµενικά φυσικό θεµέλιο στην ανδροκεντρική θεώρηση του καταµερισµού 

της σεξουαλικής εργασίας και του κατά φύλου καταµερισµού της εργασίας και, κατά συνέπεια 

ολόκληρου του κόσµου. Η ιδιαίτερη δύναµη της ανδρικής κοινωνιοδικίας απορρέει από το 

γεγονός ότι συγκεντρώνει και συµπυκνώνει δυο λειτουργίες: νοµιµοποιεί µια σχέση κυριαρχίας 

εγγράφοντάς τη σε µια βιολογική φύση που είναι και η ίδια µε τη σειρά της µια φυσικοποιηµένη 

κοινωνική κατασκευή»305. Η επίσηµη τέχνη των τριών καθεστώτων συµπυκνώνει τις παραπάνω 

λειτουργίες, προβάλλοντας εικόνες στις οποίες πρωταγωνιστεί ένας νέος τύπος ατόµου, οι 

ιδιότητες και ο ρόλος του οποίου διαχωρίζονται µε βάση την έµφυλη ταυτότητά του. Ο 

διαχωρισµός αυτός δίνει προνοµιακή θέση στον άνδρα, ως το κατεξοχήν πολιτικό ον και 

εποµένως ως τον σχεδιαστή/δηµιουργό της νέας κοινωνίας. 

 Στα προηγούµενα κεφάλαια, εξετάστηκαν οι αναπαραστάσεις του κοινωνικού φύλου σε 

δυο γενικές θεµατικές κατηγορίες, τις απεικονίσεις της αγροτικής και της αστικής κοινότητας. 

∆εν επιχειρήθηκε η ταυτόχρονη σύγκριση της τέχνης των τριών χωρών, αλλά η ξεχωριστή 

παρουσίαση της κάθε περίπτωσης, έτσι ώστε να κατανοηθούν καλύτερα οι διαφορετικές 

συνθήκες υπό τις οποίες διαµορφώθηκε µια εθνική τέχνη µε ιδιαίτερα κοινωνικοπολιτικά 

χαρακτηριστικά. Η σύγκριση αυτή είναι πλέον απαραίτητη για να υπογραµµιστούν οι οµοιότητες 

και οι διαφορές του τρόπου αναπαράστασης της έµφυλης ταυτότητας, οι οποίες στα 

προηγούµενα κεφάλαια φωτίστηκαν µε έµµεσο µόνο τρόπο. Επειδή οι αναπαραστάσεις του 

κοινωνικού φύλου στηρίχθηκαν πρωταρχικά στη θεωρία των «ξεχωριστών σφαιρών» δράσης της 

γυναίκας και του άνδρα (µε την ΕΣΣ∆ να συνιστά µια ιδιάζουσα περίπτωση στον τρόπο 

                                                 
305 Pierre Bourdieu, Η ανδρική κυριαρχία, µτφρ. Έφη Γιαννοπούλου, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2007, 63-64. 
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εφαρµογής αυτής της θεωρίας), θα ξεκινήσουµε εξετάζοντας την παραδοσιακή σφαίρα δράσης 

της γυναίκας, δηλαδή το σπίτι και την οικογένεια.  

 Στις αναπαραστάσεις της υπαίθρου στην ναζιστική και στην αµερικάνικη εικονογραφία 

κατέχει κεντρική θέση η εικόνα της γυναίκας ως µητέρας, συζύγου και νοικοκυράς. Οι 

απεικονίσεις της υπαίθρου στις δυο χώρες επηρεάζονται από δυο διαφορετικές τάσεις 

«επιστροφής στις ρίζες»: τη συντηρητική εκδοχή του αµερικάνικου ρεζιοναλισµού και το 

εθνικοσοσιαλιστικό ιδεολογικό δόγµα «Blut und Boden». Κοινή θέση των δυο θεωριών ήταν ότι 

η ουσία της εθνικής ζωής βρισκόταν στην ύπαιθρο, επειδή οι κάτοικοι της υπαίθρου παρέµεναν 

«αγνοί» από την επίδραση ξένων στην εθνική κουλτούρα στοιχείων, τα οποία κυριαρχούσαν 

αντίθετα στο κοσµοπολιτικό αστικό περιβάλλον. Ενδεικτικός από την άποψη αυτή είναι ο τίτλος 

του ρεζιοναλιστικού µανιφέστου που κυκλοφόρησε το 1935 ο Grant Wood, ένας από τους 

κυριότερους εκπροσώπους της κίνησης στο πεδίο των εικαστικών τεχνών: Revolt Against the 

City (Εξέγερση ενάντια στην πόλη)306. Σε αυτό, ο ζωγράφος όριζε τον ρεζιοναλισµό ως «έναν 

αµερικάνικο τρόπο θεώρησης των πραγµάτων και έναν τρόπο αξιοποίησης των στοιχείων του 

δικού µας, αµερικάνικου τοπίου»307. Την ίδια περίοδο, οι ναζί διακήρυτταν τη δική τους 

«εξέγερση ενάντια στην πόλη» επαναλαµβάνοντας µε επιµονή τα επιχειρήµατα περί µιας 

«ψευδο-κουλτούρας» ριζωµένης στα νεκρά πεζοδρόµια των δρόµων της πόλης «αντί της γης, 

από την οποία προέρχεται όλη η αληθινή δύναµη και αρετή και στην οποία ο καλλιτέχνης πρέπει 

να επιστρέψει για να αναπτύξει ένα γερµανικό τρόπο θεώρησης των πραγµάτων»308. Παρά τις 

διαφορές των δυο θεωριών, καθορισµένες στο µεγαλύτερο βαθµό από τη ναζιστική φυλετική 

εµµονή, το στοιχείο που τις συνδέει είναι ο εθνικισµός και η προβολή µιας ειδυλλιακής εικόνας 

της υπαίθρου, η οποία είχε µεγαλύτερη σχέση µε τον 19ο αιώνα παρά µε τη σύγχρονη 

πραγµατικότητα. 

 Η  επίδραση του ρεζιοναλισµού είναι εµφανής στα περισσότερα έργα τέχνης που 

δηµιουργήθηκαν µε την αιγίδα του αµερικάνικου κράτους κατά την περίοδο 1933-43. Η 

                                                 
306 Το φυλλάδιο του Wood εκδόθηκε κατά ειρωνικό τρόπο στη Νέα Υόρκη. Η Wanda Corn υποστηρίζει, ότι   το 
µεγαλύτερο µέρος του κειµένου πιθανότατα δεν συντάχθηκε από τον Grant Wood, αλλά από τον φίλο του, καθηγητή 
δηµοσιογραφίας και συγγραφέα Frank Luther Mott· Wanda Corn, Grant Wood: The Regionalist Vision, Minneapolis 
Institute of Arts, Μιννεάπολη 1983, 153 (υποσηµείωση 85). Στο χώρο της τεχνοκριτικής κύριος εκφραστής της 
συντηρητικής τάσης του ρεζιοναλισµού ήταν ο Thomas Craven, ο οποίος υποστήριζε ότι η αµερικάνικη τέχνη έπρεπε να 
προβάλλει τον αµερικάνικο τρόπο ζωής. Οι αισθητικές απόψεις του Craven ήταν ιδιαίτερα επιδραστικές στους αµερικάνους 
ζωγράφους της δεκαετίας του ’30. Ο Craven τόνιζε την ανάγκη δηµιουργίας µιας τέχνης, το περιεχόµενο της οποίας θα 
αντανακλούσε το πνεύµα της εποχής των πιονιέρων, ενώ θεωρούσε ότι η πηγή της νέας αµερικάνικης τέχνης βρισκόταν 
στην «πιο γνήσια αµερικάνικη» περιοχή της χώρας, τις Μεσοδυτικές Πολιτείες. Mια καλή σύνοψη των απόψεων του 
Craven, αλλά και της διαµάχης του µε τους αριστερούς κοινωνικούς ρεαλιστές παρουσιάζει ο Matthew Baigell στο βιβλίο 
του The American Scene: American Painting of the 1930’s.       
307 Dennis, 77. 
308 Dennis, 78. 
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απαίτηση των διαχειριστών των οµοσπονδιακών προγραµµάτων για την απεικόνιση θεµάτων 

συνδεδεµένων µε την τοπική ιστορία, οικονοµία ή κοινωνική ζωή της κοινότητας για την οποία 

προορίζονταν τα έργα τέχνης, ενίσχυσε την τάση του ρεζιοναλισµού κυρίως στο χώρο της 

µνηµειακής ζωγραφικής309. Στις αναπαραστάσεις του αγροτικού βίου δινόταν ιδιαίτερη έµφαση 

τόσο σε σκηνές από το πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή από τη ζωή των πιονιέρων του 19ου αιώνα, 

όσο και σε σκηνές από τη σύγχρονη καθηµερινότητα. Από τις τελευταίες απουσίαζε βέβαια η 

αναφορά στις σχέσεις παραγωγής, τις κοινωνικές εντάσεις και τις οικονοµικές δυσχέρειες της 

περιόδου. Το τοπίο της υπαίθρου παρουσιαζόταν αναλλοίωτο και οι κάτοικοί της διέφεραν από 

τους πρώτους αποίκους µόνο από πλευράς ενδυµασίας, εκτελώντας κατά τ’ άλλα τους ίδιους 

ρόλους. Τα ίδια περίπου ισχύουν και για τις ναζιστικές αγροτικές αναπαραστάσεις, στις οποίες 

παρουσιαζόταν µια εξιδανικευµένη εικόνα της υπαίθρου κοντινότερη στον 19ο αιώνα, µε τους 

αγρότες να δουλεύουν ακόµη µε τα χέρια τους τη γη και να φοράνε κατά κανόνα παραδοσιακές 

τοπικές ενδυµασίες. Όπως στις αµερικάνικες έτσι και στις γερµανικές αγροτικές σκηνές 

υποβαθµιζόταν ή εξαφανιζόταν κάθε στοιχείο δηλωτικό των σύγχρονων οικονοµικών και 

κοινωνικών σχέσεων. 

 Ο ρόλος της γυναίκας σε αυτές τις απεικονίσεις περιορίζεται στην οικιακή εργασία και 

την αναπαραγωγή, ενώ ο ρόλος του άνδρα συνδέεται πάντοτε µε την παραγωγή. Το 

«Οργώνοντας την επιφάνεια του λιβαδιού» του Grant Wood αποτελεί ένα καλό παράδειγµα του 

τρόπου αποτύπωσης του έµφυλου καταµερισµού των ρόλων στην αγροτική κοινότητα (εικ.54). 

Το ίδιο ακριβώς µοτίβο επαναλαµβάνεται σε πολλά µεταγενέστερα έργα της περιόδου, γεγονός 

που καταδεικνύει τη διάρκειά του. Παραθέτουµε ενδεικτικά το «∆ιάλειµµα» του Joseph P. Vorst 

(εικ.162). Στα δυο έργα, η γυναίκα απεικονίζεται στο χωράφι, το πεδίο δράσης του άνδρα, αλλά 

βρίσκεται εκεί όχι για να συµµετάσχει στην αγροτική εργασία, αλλά για να υποστηρίξει τον 

αγώνα του άνδρα, να του προσφέρει κάτι που έχει ετοιµάσει στο σπίτι (προσφορά που τη συνδέει 

αυτόµατα µε το ρόλο της νοικοκυράς). Παρόµοια είναι η διανοµή των έµφυλων ρόλων και στις 

ναζιστικές αγροτικές αναπαραστάσεις, για παράδειγµα στο έργο «Στο δρόµο για τον θερισµό» 

του Oskar Martin Amorbach (εικ.37).  
                                                 
309 H Mary Morsell, υπεύθυνη του σχεδιασµού των εκθέσεων του WPA/FAP, διευκρίνιζε ότι «µια απλή αρχή καθόρισε την 
επιλογή του περιεχοµένου των εκθέσεων του Προγράµµατος, µικρών και µεγάλων. Οι εκθέσεις αποτελούν ένα µέσο για να 
αποκαλυφθούν οι νέες τάσεις προς µια ελεύθερη και ειλικρινή έκφραση, τάσεις που έχουν αναπτυχθεί σε αυτήν την χώρα 
υπό την αιγίδα της κυβέρνησης. Καλλιτέχνες που έχουν δουλέψει στο κοντινό τους περιβάλλον απερίσπαστοι από τις 
συγκρουόµενες κατευθύνσεις της επικρατούσας µόδας, συναντιούνται στις εκθέσεις του Προγράµµατος όπως σε ένα 
συµπόσιο, το οποίο είναι ουσιωδώς αµερικάνικο. Μέσω µιας υγιούς επαφής µε την κοινότητα και ενός αληθινού 
ρεζιοναλισµού που αποτελεί το ζωντανό πνεύµα της (καλλιτεχνικής) κίνησης, αναδείχθηκε η φρεσκάδα και η ιδιαίτερη 
εκφραστική δύναµη τµηµάτων της χώρας, τα οποία µέχρι πρόσφατα θεωρούνταν άγονα»· Mary Mosell, «The Exhibition 
Program of the WPA/FAP», στο Art for the Millions: Essays from the 1930s by Artists and Administrators of the WPA 
Federal Art Project, επιµέλεια και εισαγωγή Francis V. O'Connor, New York Graphic Society Ltd., Γκρήνουιτς 1973, 229.      
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 Ο έµφυλος καταµερισµός της εργασίας των κατοίκων της υπαίθρου παρουσιάζεται σε 

διάφορες παραλλαγές. Η γυναίκα µπορεί να εµφανίζεται καθώς εκτελεί κάποια οικιακή εργασία 

µόνη της ή µε τη βοήθεια της κόρης της, τη στιγµή που ο άνδρας δουλεύει εκτός σπιτιού επίσης 

µόνος ή µε τη βοήθεια κάποιου νεότερου αρσενικού µέλους της οικογένειας, όπως στον 

«Αγροτικό Κλήρο» του John Steuart Curry (εικ.55). Στην περίπτωση αυτή οι γονείς εκπαιδεύουν 

τους απογόνους τους για τη συνέχιση του «ιδιαίτερου» έµφυλου ρόλου τους. Στο έργο του Curry 

µπορούµε να αντιπαραβάλλουµε την «Αγροτική οικογένεια από το Κάλενµπεργκ» του Adolf 

Wissel, στο οποίο κυριαρχεί επίσης η διαιώνιση του καταµερισµού των έµφυλων ρόλων µέσω 

της γονικής καθοδήγησης (εικ.45). Σε άλλα έργα, η κατανοµή των ρόλων παρουσιάζεται µε 

συµβολικό τρόπο, χωρίς να αναπαρίσταται κάποια συγκεκριµένη δραστηριότητα. Στα έργα αυτά 

οι µορφές παρουσιάζονται στατικές και περιβάλλονται από αντικείµενα που τις συνδέουν µε το 

ξεχωριστό πεδίο δράσης τους: τα εργαλεία της αγροτικής εργασίας υποδηλώνουν τον ρόλο του 

άνδρα, ενώ τα αντικείµενα του νοικοκυριού τον ρόλο της γυναίκας. Χαρακτηριστικό από αυτήν 

την άποψη είναι το έργο «Εκατοστή επέτειος του Columbus» του Arnold Blanch (εικ.57).  

 Κεντρική θέση στις αµερικάνικες αγροτικές ηθογραφικές σκηνές κατέχει η εικόνα της 

µητέρας. Σε αντίθεση µε την ναζιστική ζωγραφική, όµως, λίγα είναι τα έργα που 

επικεντρώνονται αποκλειστικά στη µητρότητα. Σε αυτή την κατηγορία µπορούµε ίσως να 

εντάξουµε τους «Ανθρώπους της Γης» του Seymour Fogel και το πάνελ «Παιδική Πρόνοια», το 

οποίο ανήκει στην παράσταση «Οικιακή Οικονοµία», έργο του Grant Wood (εικ.59 και 63). Στη 

ναζιστική εικονογραφία, από την άλλη, δε συναντάµε µόνο έργα αποκλειστικά αφιερωµένα στη 

µητρότητα, αλλά και προσωπογραφίες της γυναίκας της υπαίθρου (βλέπε για παράδειγµα το έργο 

«Αγρότισσα» του Adolf Wissel, εικ.163). Στην αµερικάνικη εικονογραφία αντίθετα, η γυναίκα 

σπάνια καταλαµβάνει το κέντρο της σύνθεσης, αφού το κυρίαρχο µοτίβο είναι αυτό του 

«συντροφικού ιδανικού», µοτίβο που εκφράζεται εικονογραφικά µε την κατανοµή των δυο 

φύλων στα δυο άκρα της σύνθεσης, όπου εκτελούνται οι διαφορετικοί, «βιολογικά 

καθορισµένοι» ρόλοι τους. Στο κοµµάτι της σύνθεσης που της αναλογεί η γυναίκα εµφανίζεται 

κατά κανόνα ως µητέρα ή ως σύµβολο της γονιµότητας. Η σχέση του «συντροφικού ιδανικού» 

δεν είναι ισότιµη, αλλά συµπληρωµατική και δηλώνει εµµέσως την εξάρτηση της γυναίκας από 

την ανδρική εργασία. Ο άνδρας έχει ενεργητικό και προστατευτικό ρόλο και συνδέεται µε τη 

δύναµη, ενώ η γυναίκα αποδίδεται σε παθητικότερο ρόλο και συνδέεται µε την οµορφιά. Η 

«Εκατοστή επέτειος του Columbus», στην οποία αναφερθήκαµε πιο πάνω και η «Συγκοµιδή» 

του Arthur Getz, αποτελούν δυο µόνο από τα πολλά παραδείγµατα απεικόνισης του 

«συντροφικού ιδανικού» (εικ.58).   
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Η ναζιστική ζωγραφική προσφέρει µια διαφορετική εκδοχή του «συντροφικού 

ιδανικού», εντάσσοντας τη γυναίκα και τον άνδρα στην ευρύτερη εθνοφυλετική κοινότητα 

(Volksgemeinschaft). Βασική προτεραιότητα είναι η κατάδειξη της ενότητας και της φυλετικής 

«καθαρότητας» του πληθυσµού της γερµανικής υπαίθρου και η υπογράµµιση της εθνικής 

ταυτότητάς του. Κάθε µέρος του ναζιστικού δίπτυχου «Blut und Boden» εµπεριέχει λειτουργίες 

και των δυο φύλων. Το «αίµα» συνδέεται τόσο µε την διαιώνιση της Άριας φυλής (οπότε 

εκφράζεται εικαστικά µε το θέµα της µητρότητας) όσο και µε την προστασία της (στην οποία 

συνεισφέρουν τόσο η γυναίκα ως «πηγή της ζωής» όσο και ο άνδρας ως µαχητής υπέρ της 

«καθαρότητας» της φυλής). Η «γη» συνδέεται µε την εργασία του άνδρα και την υπεράσπιση 

του πάτριου εδάφους, αλλά εµπεριέχει και τις έννοιες της γονιµότητας και της καρποφορίας, οι 

οποίες παραπέµπουν στη γυναίκα. Εποµένως, σε ένα βαθµό ο ρόλος της γυναίκας είναι 

ενισχυµένος στις απεικονίσεις που εστιάζουν στο «αίµα», ενώ εκείνος του άνδρα υπερισχύει στις 

απεικονίσεις της «γης». Στο µωσαϊκό «Γη» του Fritz Erler είναι έκδηλη τόσο η σχέση της 

γυναίκας µε το «αίµα», όσο και του άνδρα µε τη «γη», ενώ η διανοµή και η λειτουργία των 

µορφών στη σύνθεση, παρουσιάζει οµοιότητες µε την εικονογράφηση του αµερικάνικου 

«συντροφικού ιδανικού» (εικ.44).    

 Στην αµερικάνικη τέχνη η γυναίκα σπάνια εικονίζεται να εκτελεί κάποια αγροτική 

εργασία. Εξαίρεση αποτελούν τα έργα τέχνης που προορίζονταν για τα δηµόσια κτίρια του 

Αµερικάνικου Νότου, τα οποία αντανακλούσαν το δουλοκτητικό σύστηµα της περιοχής. Στα 

έργα αυτά, η λευκή γυναίκα δεν απεικονίζεται σχεδόν ποτέ να εργάζεται στη γη, αλλά για την 

αφροαµερικανίδα ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Στη Γερµανία, υπάρχουν έργα στα οποία 

δηλώνεται µε έµµεσο τρόπο η γυναικεία αγροτική εργασία, όµως ο ρόλος αυτός της γυναίκας 

παραµένει στο περιθώριο. 

 Η µεγαλύτερη ίσως διαφορά ανάµεσα στις αµερικάνικες και τις ναζιστικές αγροτικές 

παραστάσεις έγκειται στην απουσία του γυµνού στην αµερικάνικη τέχνη. Οι υπεύθυνοι των 

Οµοσπονδιακών Προγραµµάτων Τέχνης είχαν αποκλείσει από την αρχή τις απεικονίσεις γυµνού 

στη δηµόσια τέχνη310. Αντίθετα, η απεικόνιση του γυµνού σώµατος ήταν ευπρόσδεκτη στη 

ναζιστική τέχνη, εξαιτίας της ρατσιστικής προπαγάνδας των εθνικοσοσιαλιστών, η οποία έθετε 

συγκεκριµένα βιολογικά χαρακτηριστικά ως κριτήρια της φυλετικής ποιότητας και της αποδοχής 

                                                 
310 Είναι γνωστή η φράση του Edward Rowan «προσωπικά αισθάνοµαι ότι θα πρέπει να εξεταστεί το µυαλό οποιουδήποτε 
καλλιτέχνη ζωγραφίσει ένα γυµνό για το PWAP», New Deal for Art, 27. Bλέπε επίσης Democratic Vistas, 15.  
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ή όχι του ατόµου στη Volksgemeinschaft311. Η απόδοση του γυµνού σώµατος βασίζεται στον 

κλασικό κανόνα περί της ιδανικής οµορφιάς, προσαρµοσµένο όµως στα µέτρα της ναζιστικής 

προπαγάνδας. Στο γυµνό σώµα προβάλλονται οι ιδιότητες του ιδανικού γερµανού πολίτη, 

ιδιότητες διαφορετικές ανάλογα µε την έµφυλη ταυτότητα. Το ανδρικό σώµα παρουσιάζεται ως 

σύµβολο της δύναµης, της µαχητικότητας και της προστασίας τόσο της φυλής και της κοινωνίας 

όσο και της γυναίκας. Αντίθετα, στο γυµνό γυναικείο σώµα υπογραµµίζεται ιδιαίτερα η οµορφιά, 

η θηλυκότητα και η ηθική αγνότητα. Για την απεικόνιση του γυµνού σώµατος οι γερµανοί 

καλλιτέχνες βασίζονται κυρίως στην αρχαία κλασική τέχνη και στην τέχνη της Αναγέννησης. Η 

γυµνή ανδρική µορφή απουσιάζει από τις εικαστικές τέχνες ελλείψει κατάλληλων 

εικονογραφικών προτύπων σε αντίθεση µε τη γυµνή γυναικεία µορφή, η οποία εµφανίζεται τόσο 

στις εικαστικές όσο και στις πλαστικές τέχνες. Το γυναικείο σώµα απεικονίζεται ως ένα 

παθητικό αντικείµενο: είναι όµορφο για να αρέσει στον άνδρα και η οµορφιά του αποσκοπεί 

στην αναπαραγωγή.   

 Οι αναπαραστάσεις της σοβιετικής αγροτικής κοινότητας διαφέρουν ριζικά από τις 

αντίστοιχες της ναζιστικής και της αµερικάνικης εικονογραφίας της περιόδου. Παρά το γεγονός 

ότι η σταλινική πολιτική παρέκκλινε από βασικές αρχές της µαρξιστικής και σοσιαλιστικής 

ιδεολογίας, η νέα εξουσία δεν µπορούσε να αποκηρύξει ανοιχτά τις ίδιες αρχές που παραβίαζε 

στην πράξη. Έτσι, παρότι κατά τη δεκαετία του ’30το Κ. Κ. επιχείρησε να ενισχύσει τον θεσµό 

της πυρηνικής οικογένειας και παρά το γεγονός ότι διέλυσε τη µοναδική επίσηµη οργάνωση που 

προωθούσε το ζήτηµα της έµφυλης ισότητας και της γυναικείας χειραφέτησης, σε θεωρητικό-

προπαγανδιστικό επίπεδο η νέα εξουσία όφειλε να υπερασπίζεται τον σοσιαλιστικό χαρακτήρα 

των κοινωνικών µεταρρυθµίσεών της. Έτσι η κατάργηση του Γυναικείου Τµήµατος του 

Κόµµατος µπορούσε να δικαιολογηθεί επίσηµα µόνο µε τη διακήρυξη της επίτευξης της έµφυλης 

ισότητας. Στη διαδικασία νοµιµοποίησης της σταλινικής εξουσίας, η τέχνη λειτούργησε ως 

τεκµήριο της ιδεολογικής συνέπειας και της επιτυχούς πολιτικής του Κόµµατος. Θα µπορούσε 

να ισχυριστεί κανείς, ότι εάν το σοσιαλιστικό όραµα παρέµενε σε κάποιον τοµέα ζωντανό κατά 

τη δεκαετία του ’30, περίοδο µεγάλων κοινωνικών αναταραχών και κορύφωσης της κρατικής 

καταστολής, ο τοµέας αυτός ήταν η τέχνη. 

                                                 
311 Οι ναζί µάλιστα οργάνωναν εκθέσεις αφιερωµένες αποκλειστικά στο «ιδανικό σώµα», όπως ήταν η έκθεση «Το 
Θαύµα της Ζωής», η οποία εγκαινιάστηκε το 1935 στο Βερολίνο·  Christoph Kivelitz, «’Das Wunder des Lebens’: Die 
Organisation des ‘Volkskörpers’», στο Die Propagandaausstellung in Europӓischen Diktaturen. Konfrontation und 
Vergleich: Nationalsozialismus in Deutschland, Faschismus in Italien und die UdSSR der Stalinzeit, Dieter Winkler, 
Μπόχουµ 1999, 97-102.  
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Στη σοβιετική τέχνη των δεκαετιών του ’20 και του ’30 παρατηρείται µια αντίφαση: την 

περίοδο κατά την οποία το σοβιετικό κράτος προωθούσε επίσηµα µια πολιτική χειραφέτησης της 

γυναίκας, βασική αιχµή της οποίας ήταν η κοινωνικοποίηση της οικιακής εργασίας και της 

φροντίδας των παιδιών και η ενίσχυση του κοινωνικοπολιτικού ρόλου της γυναίκας, η µορφή της 

µητέρας εµφανίζεται συχνότερα στην τέχνη σε σχέση µε την επόµενη δεκαετία, κατά την οποία 

το κράτος υιοθέτησε µια πιο παραδοσιακή στάση απέναντι στην οικογένεια και τον ρόλο της 

µητέρας σε αυτήν. Η αντίφαση αυτή οφείλεται ενδεχοµένως στον αυστηρό έλεγχο του κράτους 

στην καλλιτεχνική παραγωγή από το 1932 και µετά. Κατά τη δεκαετία του 1920 οι σοβιετικοί 

καλλιτέχνες διέθεταν µεγαλύτερη ελευθερία σε ότι αφορά τον καθορισµό της µορφής, αλλά και 

του περιεχοµένου του έργου τους. Επιπλέον, στο πλαίσιο της Νέας Οικονοµικής Πολιτικής 

(1921-28) επιτράπηκε ξανά η ιδιωτική οικονοµική πρωτοβουλία και ο αντίκτυπος αυτής της 

κίνησης στον τοµέα της τέχνης ήταν η επανεµφάνιση των ιδιωτών παραγγελιοδοτών. Εποµένως 

οι καλλιτέχνες της περιόδου δεν ήταν υποχρεωµένοι να περιορίζονται σε θέµατα αυστηρά 

πολιτικού περιεχοµένου ή να αποδεικνύουν εικαστικά την πίστη τους στο Κόµµα (χωρίς να 

έχουν βέβαια τη δυνατότητα να εκφράσουν ανοιχτά την αντίθεσή τους προς το νέο καθεστώς). 

Με τη διάλυση των καλλιτεχνικών οµάδων και την εισαγωγή του αισθητικού δόγµατος του 

σοσιαλιστικού ρεαλισµού, η σοβιετική εξουσία όρισε για πρώτη φορά τα χαρακτηριστικά της 

επίσηµης τέχνης, της τέχνης που θα αντιπροσώπευε την περίοδο της «οικοδόµησης του 

σοσιαλισµού». Οι καλλιτέχνες που επιθυµούσαν να εκθέσουν το έργο τους ήταν υποχρεωµένοι 

να παράγουν πολιτικώς ορθά έργα και από τη στιγµή που η βασική προτεραιότητα του Κόµµατος 

κατά την περίοδο αυτή ήταν η ενίσχυση και η αύξηση της παραγωγής,  η απεικόνιση της 

εργασίας αναδείχτηκε ως η κύρια θεµατική κατηγορία.  

Στη σοβιετική τέχνη η απεικόνιση της γυναικείας παραγωγικής εργασίας συγκαταλέγεται 

στις σηµαντικότερες θεµατικές κατηγορίες της περιόδου, γεγονός που διαφοροποιεί αυτόµατα τη 

σοβιετική καλλιτεχνική παραγωγή από τη ναζιστική και την αµερικάνικη. Η συµµετοχή της 

γυναίκας ήταν απαραίτητη για την επίτευξη των δυο µεγάλων στόχων της σταλινικής 

διαχείρισης, τη ραγδαία εκβιοµηχάνιση της παραγωγής και την κολεκτιβοποίηση της αγροτικής 

γης. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η προβολή της εργασίας της γυναίκας σε τοµείς που θεωρούνταν 

στο παρελθόν «ανδρικοί», χρησίµευε ως τεκµήριο της υπέρβασης των έµφυλων προκαταλήψεων 

και διακρίσεων στη Σοβιετική Ένωση. Εποµένως, ο κύριος ρόλος της γυναίκας στη σοβιετική 

εικονογραφία της δεκαετίας του ’30 είναι αυτός της εργάτριας. Στη µορφή της συνδυάζονται οι 

δυο αντιπροσωπευτικότερες ιδιότητες της έµφυλης ταυτότητας τόσο του άνδρα όσο και της 
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γυναίκας: η ρώµη και η γοητεία. Με τη µείξη αυτή επιχειρείται η υπογράµµιση της ισότητας της 

γυναίκας και του άνδρα. 

Ιδιαίτερα στις απεικονίσεις της αγροτικής εργασίας η παρουσία της γυναίκας είναι 

κυρίαρχη. Η γυναίκα αποδίδεται ως άψογη χειρίστρια της σύγχρονης τεχνολογίας, σε αντίθεση 

µε την αµερικάνικη και τη ναζιστική εικονογραφία, όπου η γυναίκα δεν συνδέεται µε την 

πρόοδο, αλλά µόνο µε την παράδοση. Επιπλέον, η εργάτρια του κολχόζ παρουσιάζεται συχνά ως 

σταχανοβίτισσα, δηλαδή ως εξίσου ικανή µε τον άνδρα να ανταπεξέλθει σε υπερεντατικούς 

ρυθµούς εργασίας312. Η συµµετοχή της «νέας γυναίκας» στην παραγωγή και οι ικανότητές της 

στην εκτέλεση του ανανεωµένου, υπεύθυνου κοινωνικά ρόλου της προβάλλονται ως τεκµήρια 

της αποδέσµευσης της γυναίκας από την οικιακή/οικογενειακή εστία και της χειραφέτησής της. 

Η αµαθής και καταπιεσµένη baba της τσαρικής περιόδου µεταµορφώνεται στην τέχνη της 

περιόδου στη φωτισµένη και χειραφετηµένη κολχόζνιτσα.  

Από την πλειοψηφία των αναπαραστάσεων της σοβιετικής αγροτικής κοινότητας 

απουσιάζει η εικόνα της µητέρας και της οικογένειας. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να συνδεθεί µε 

τις πολιτικές επιδιώξεις της σοβιετικής εξουσίας και συγκεκριµένα µε την εκστρατεία για την 

κολεκτιβοποίηση της αγροτικής γης. Επειδή η οικογενειακή ιδιοκτησία συνιστούσε το 

µεγαλύτερο εµπόδιο στην εφαρµογή του σχεδίου της κολεκτιβοποίησης, αλλά και επειδή τα 

κολεκτιβοποιηµένα αγροκτήµατα προβάλλονταν ως µια νέα διευρυµένη µορφή οικογένειας, πιο 

κοντά στο πνεύµα της σοσιαλιστικής επανάστασης, οι απεικονίσεις της αγροτικής οικογένειας 

δεν ήταν ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες. Συνοψίζοντας, µια κεντρική διαφορά χαρακτηρίζει τις 

απεικονίσεις της αγροτικής κοινότητας στην τέχνη των τριών χωρών: η ναζιστική και η 

αµερικάνικη αγροτική κοινότητα εµφανίζει µια σαφώς πατριαρχική δόµηση, ενώ η σοβιετική 

αγροτική κοινότητα µοιάζει να είναι µητριαρχική, αφού η γυναίκα προβάλλεται ως 

πρωταγωνίστρια σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής. 

Στην κατηγορία των αναπαραστάσεων της αγροτικής ζωής αποκαλύπτονται µε  

µεγαλύτερη σαφήνεια οι διαφορές και οι οµοιότητες ανάµεσα στην επίσηµη τέχνη των τριών 

χωρών. Αντίθετα στην κατηγορία των αναπαραστάσεων της ζωής της αστικής κοινότητας 

παρουσιάζονται ορισµένες σηµαντικές ιδιαιτερότητες. Καταρχήν στην περίπτωση της ναζιστικής 

υψηλής τέχνης ο κάτοικος της πόλης και το περιβάλλον του προβάλλονται µε έµµεσο τρόπο, 

γεγονός που οφείλεται στην ναζιστική προπαγάνδα ενάντια στην κουλτούρα της πόλης. 

                                                 
312 Για την πτυχή αυτή του γυναικείου σταχανοβισµού βλέπε Mary Buckley, «Complex Realities of New Women in the 
1930s: Assertive, Superior, Belittled and Beaten», στο Gender in Russian History and Culture, επιµ. Linda 
Edmondson, Macmillan, Μπέισινγκστοουκ 2001, 177-193. 
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Επιπλέον, η υιοθέτηση από τους ναζί της αστικής θεωρίας των «χωριστών σφαιρών» των δυο 

φύλων είχε σαν αποτέλεσµα τον αποκλεισµό της γυναίκας από την πολιτική, την στρατιωτική 

και την εργατική κοινότητα, οι οποίες προβάλλονταν ως αποκλειστικό πεδίο του άνδρα. Η 

γυναίκα εµφανίζεται σπάνια στις εικαστικές αναπαραστάσεις πολιτικών εκδηλώσεων, ενώ είναι 

ελάχιστες οι απεικονίσεις ακόµη και της αστικής οικογένειας (µια από τις λιγοστές εξαιρέσεις 

συνιστά το έργο του Udo Wendel «Το περιοδικό τέχνης», στο οποίο υπογραµµίζεται η 

πολιτιστική αναµόρφωση του κάτοικου της πόλης, εικ.164). Ωστόσο, στον τοµέα των πλαστικών 

τεχνών συναντά κανείς την ιδανική εικόνα του γερµανού πολίτη, µια εικόνα που αφορά φυσικά 

και τον κάτοικο της πόλης.  

Ήδη σχολιάστηκε η επίδραση του κλασικού προτύπου στη ναζιστική γλυπτική τέχνη και 

ο έµφυλος καταµερισµός των ιδιοτήτων του ιδανικού πολίτη. Θα πρέπει να προστεθεί εδώ ότι 

στην έµφαση στο υγιές, αθλητικό σώµα που χαρακτηρίζει τη ναζιστική γλυπτική, έγκειται µια 

σηµαντική οµοιότητα µε τη σοβιετική τέχνη της περιόδου. Συγκεκριµένα, στις σοβιετικές 

απεικονίσεις της fizkultura συναντάµε µια παρόµοια προσοχή στην υγεία, την οµορφιά και την 

αρµονική σωµατική διάπλαση. Φαίνεται µάλιστα ότι οι ίδιοι οι σοβιετικοί πολιτιστικοί 

υπεύθυνοι είχαν επίγνωση αυτής της συγγένειας, καθώς ζητούσαν από τους καλλιτέχνες να µη 

δίνουν έµφαση στα βιολογικά χαρακτηριστικά του «νέου σοβιετικού ανθρώπου», έτσι ώστε να 

αποφευχθούν οι επικίνδυνοι συσχετισµοί µε τη ναζιστική τέχνη. Γι’ αυτό το λόγο οι απεικονίσεις 

του γυµνού σώµατος δεν συναντούνται µε την ίδια συχνότητα στη σοβιετική τέχνη, αλλά ακόµη 

κι όταν συµβαίνει κάτι τέτοιο (κυρίως στις απεικονίσεις της fizkultura), δε δίνεται έµφαση στη 

λεπτοµέρεια µε αποτέλεσµα να διατηρείται µια απόσταση από τη ναζιστική εικονογραφία, αλλά 

και από τον κλασικό κανόνα. Ωστόσο, ο τύπος του «νέου σοβιετικού ανθρώπου», τον οποίο 

εκφράζουν τα σοβιετικά αθλητικά πορτραίτα, χαρακτηρίζεται από τον ίδιο έµφυλο καταµερισµό 

των ιδιοτήτων που διακρίναµε και στην επεξεργασία της εικόνας του πρότυπου Άριου πολίτη. 

Απλώς στη ναζιστική τέχνη η εικόνα αυτή µεταδίδεται µε έναν ακραίο τρόπο: το ανδρικό σώµα 

είναι υπερβολικά µυώδες και η θηλυκότητα-παθητικότητα της γυναίκας υπερβολικά ενισχυµένη.       

 Στις απεικονίσεις της αµερικάνικης βιοµηχανικής µητρόπολης, ο ρόλος της γυναίκας 

είναι ελαφρώς ενισχυµένος. Η γυναίκα συνεχίζει να κατέχει βέβαια πιο περιορισµένο ρόλο σε 

σχέση µε τον άνδρα, όµως σε πολλές περιπτώσεις η δράση της υπερβαίνει τα όρια της 

οικογενειακής εστίας και φανερώνει µια στενότερη ανάµειξη στα κοινωνικά τεκταινόµενα. 

Ιδιαίτερα σε παραγγελίες µεγάλου κύρους, για παράδειγµα στη διακόσµηση των κυβερνητικών 

κτιρίων στην Ουάσινγκτον, δίνεται έµφαση στο κοινωνικό έργο της γυναίκας και στην ισότιµη 

θέση της στην αµερικάνικη κοινωνία, αφού µε τον τρόπο αυτό τονιζόταν ο δηµοκρατικός 
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χαρακτήρας της κυβέρνησης Ρούζβελτ. Ωστόσο, επειδή βασικός χορηγός των Οµοσπονδιακών 

Προγραµµάτων Τέχνης ήταν το WPA, το οποίο προσανατολιζόταν βασικά στην απορρόφηση 

των άνεργων στον ανδροκρατούµενο κατασκευαστικό και στον βιοµηχανικό τοµέα, στην τέχνη 

της περιόδου προβλήθηκε ιδιαίτερα ο άνδρας εργάτης. Εποµένως, η γυναίκα εµφανίζεται κατά 

κανόνα σε «γυναικεία» επαγγέλµατα, κυρίως στον τοµέα των κοινωνικών υπηρεσιών (δασκάλα, 

νοσοκόµα, υπάλληλος της πρόνοιας κλπ.) και οι απεικονίσεις αυτές είναι λιγότερες από τις 

απεικονίσεις της βιοµηχανικής εργασίας. Τα έργα «Βιοµηχανία» του Arthur Durston και «Μετά 

το σχολείο» (εικ.165-166) του Allan Rohan Crite φωτίζουν την παραπάνω τάση.  

Ακόµη πιο σπάνια είναι η απόδοση της γυναίκας ως πολιτικού υποκειµένου. Υπάρχουν 

βέβαια ορισµένα έργα τα οποία είναι αφιερωµένα στον γυναικείο κοινωνικό και πολιτικό 

ακτιβισµό, όπως η «Συµβολή της γυναίκας στην αµερικάνικη πρόοδο», του Edward Millman και 

οι «Γυναίκες του Φλιντ», του Joseph Vavak (εικ.148-156), ωστόσο εκείνος που έχει την 

πρωτοκαθεδρία στην κοινωνικοπολιτική οργάνωση και δράση είναι ο άνδρας. Κατ’ εξαίρεση, 

στην τοιχογραφία του Walter Speck για την Ένωση Εργατών Αυτοκινητοβιοµηχανίας (εικ.167) 

στο ∆υτικό Ντιτρόιτ, η συνδικαλιστική δράση εκφράζεται µε την εικόνα των µνηµειακών 

µορφών ενός άνδρα και µιας γυναίκας (η οποία κρατά τη σηµαία της CIO), τα χέρια των οποίων 

είναι συµβολικά ενωµένα313. Στην ίδια σύνθεση, σε µια σπάνια απεικόνιση της συνάντησης µιας 

απεργιακής επιτροπής µε την εργοδοσία, στην επιτροπή συµπεριλαµβάνεται και µια γυναίκα. 

Γενικά,  στην αµερικάνικη τέχνη των Οµοσπονδιακών Προγραµµάτων συναντούµε κάποιες 

εικόνες κοινωνικής διαµαρτυρίας, όπως οι απεργίες, οι οποίες λείπουν εντελώς από τη σοβιετική 

και τη ναζιστική τέχνη. Πιο συνηθισµένη, όµως, είναι η αξιοποίηση της εικόνας της γυναίκας για 

την έκφραση µιας κοινωνικής καταγγελίας ή για τον προπαγανδισµό των κρατικών 

µεταρρυθµίσεων. Στην πρώτη περίπτωση, οι συνθήκες φτώχειας και απόγνωσης της δεκαετίας 

του ’30 δηλώνονται µε την εστίαση στην αδυναµία της γυναίκας να φροντίσει τα παιδιά της ή 

την οικογένειά της, ενώ στη δεύτερη η κυβερνητική πρωτοβουλία για την βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου προβάλλεται µέσω της εικόνας της αποκατάστασης της οικογένειας και της προστασίας 

του ρόλου της γυναίκας-µητέρας σε αυτήν (για παράδειγµα στην «Ασφάλεια της οικογένειας» 

του Seymour Fogel, εικ.143). Η κρατική βοήθεια απέναντι στους πολίτες αποτυπώνεται µε την 

ισχυροποίηση των στερεότυπων έµφυλων ρόλων: το κράτος επεµβαίνει για να βρει δουλειά στον 

                                                 
313 Για την CIO (Congress of Industrial Organizations) και για τη συνδικαλιστική της δράση βλέπε Rhonda F. Levine, 
Class Struggle and the New Deal: Industrial Labor, Industrial Capital, and the State, University Press of Kansas, 
Λώρενς 1988. 
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άνδρα, ώστε µπορέσει να στηρίξει υλικά την οικογένειά του και να προσφέρει τη δυνατότητα 

στη γυναίκα να φροντίσει επαρκώς τα παιδιά (και τον ίδιο) και να συντηρήσει το σπίτι.      

Στις σοβιετικές απεικονίσεις του αστικού περιβάλλοντος το πεδίο δράσης της γυναίκας 

είναι ευρύτερο. Η γυναίκα παρουσιάζεται κοινωνικά ενεργή, ενώ δίνεται και πάλι έµφαση στην 

συµβολή της στην παραγωγική εργασία, ακόµη και σε επαγγέλµατα που θεωρούνταν «ανδρικά». 

Στη σοβιετική τέχνη των δεκαετιών του ’20 και του ’30 εικονογραφείται η πορεία της γυναίκας 

από το σκοτάδι του τσαρισµού στο φως του σοσιαλισµού, µε βασικούς σταθµούς τη µόρφωσή 

της, την απαλλαγή της από τα καθήκοντα του νοικοκυριού, την επαγγελµατική της καταξίωση 

και την πολιτική δραστηριοποίησή της. Μπορούµε να παρακολουθήσουµε αυτήν την πορεία στα 

έργα «Στο δρόµο προς το Rabfak», του Boris Ioganson, «∆υο Φοιτητές» της Evgenia Evenbakh, 

«Εργάτρια του µετρό µε κοµπρεσέρ», του Alexandr Samokhvalov και «Μια αξέχαστη 

συνάντηση», του Vasily Yefanov (εικ.86, 83, 90 και 118). Οι ιδιότητες αυτές της «νέας 

γυναίκας» συνοψίζονται στο έργο του Yuri Pimenov, «Νέα Μόσχα» (εικ.111). Χωρίς την 

πνευµατική και πολιτική διαφώτισή της, χωρίς την εξοικονόµηση ελεύθερου χρόνου µε την 

απαλλαγή της από τις αγγαρείες του νοικοκυριού και τέλος χωρίς την προσωπική της εργασία, η 

γυναίκα του πίνακα δε θα µπορούσε να διασχίζει µε το αυτοκίνητό της τους δρόµους της 

Μόσχας. Η «Νέα Μόσχα» υπογραµµίζει την «πολιτισµένη ζωή» της σοβιετικής εργάτριας της 

πόλεως, ένα από τα πιο προσφιλή θέµατα της περιόδου από το 1935 και µετά. Η απεικόνιση της 

συµµετοχής της γυναίκας σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις εντάσσονται στην ίδια 

θεµατική κατηγορία. 

Θα πρέπει να επισηµανθούν ωστόσο ορισµένα ζητήµατα κεντρικής σηµασίας αναφορικά 

µε την απεικόνιση της γυναίκας στη σοβιετική τέχνη. Καταρχήν αρχετυπική εικόνα του 

βιοµηχανικού εργάτη παραµένει ο άνδρας. Η γυναίκα εµφανίζεται βέβαια σε «ανδρικά 

επαγγέλµατα», αλλά υπερτονίζεται η συµµετοχή της στην αγροτική κολεκτιβοποίηση. Η 

διάκριση αυτή οφείλεται στις πολιτικές σκοπιµότητες του Κοµµουνιστικού Κόµµατος. Το 

µεγαλύτερο κοµµάτι του γυναικείου πληθυσµού της χώρας απασχολούνταν παραδοσιακά στον 

τοµέα της αγροτικής παραγωγής, εποµένως για να προωθήσει την κολεκτιβοποίηση, το Κόµµα 

έπρεπε να εξασφαλίσει τη µεγαλύτερη δυνατή συναίνεση των γυναικών της υπαίθρου. Το 

διάσηµο έργο της Vera Mukhina «Βιοµηχανικός εργάτης και αγρότισσα κολεκτιβοποιηµένης 

φάρµας» (εικ.168) εκφράζει σαφώς αυτόν τον διαχωρισµό: ο άνδρας κυριαρχεί στη βιοµηχανική 

εργασία και η γυναίκα στην αγροτική. Ο προλετάριος και η αγρότισσα αποδίδονται σε µια 

ορµητική κίνηση προς το σοσιαλιστικό µέλλον και τα εργαλεία τους ενώνονται για να 

σχηµατίσουν το έµβληµα του κοµµουνισµού, το σφυροδρέπανο. Ωστόσο, ο άνδρας προηγείται 
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µε τον βηµατισµό του από τη γυναίκα. Βασική θέση του Κ.Κ. ήταν ότι το προλεταριάτο 

αποτελούσε την επαναστατική πρωτοπορία της εργατικής τάξης. Το προλεταριάτο είχε 

διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία της Οκτωβριανής Επανάστασης και είχε 

αγωνιστεί για την πολιτική διαφώτιση του πληθυσµού της υπαίθρου. Είκοσι χρόνια µετά την 

επανάσταση, στο έργο της Mukhina επαναδιατυπώνεται η θέση αυτή. Ο ρόλος της πρωτοπορίας 

αποδίδεται στον άνδρα-προλετάριο, ενώ η γυναίκα-αγρότισσα συµπορεύεται µε αυτόν, αλλά 

βρίσκεται ακόµη λίγο πιο πίσω, τον ακολουθεί. 

Σε ότι αφορά τις αναπαραστάσεις πολιτικών εκδηλώσεων, είδαµε ότι ακόµη κι όταν το 

έργο τέχνης αναφέρεται στην πολιτική δράση κάποιας γυναίκας, ο τρόπος διευθέτησης της 

σύνθεσης µετατοπίζει το κέντρο βάρους στους εκπροσώπους της ηγεσίας του Κόµµατος και 

ιδίως στον Στάλιν. Οι αναπαραστάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τελικά την πατριαρχική δόµηση της 

σοβιετικής εξουσίας (στην κορυφή της οποίας τοποθετείται κατά τη δεκαετία του ’30, η µορφή 

του πατέρα-Στάλιν) και τον παρεπόµενο αποκλεισµό της γυναίκας από τις ανώτερες θέσεις της 

πολιτικής ιεραρχίας (η υψηλότερη πολιτική θέση που µπορούσε να κατέχει µια γυναίκα ήταν 

αυτή της αντιπροσώπου τοπικών επιτροπών σε συνέδρια ή διασκέψεις). Γενικά, στη σοβιετική 

τέχνη, οι ηγετικές ικανότητες αποδίδονται αποκλειστικά στον άνδρα.  

Ενδεικτική της συντηρητικής στροφής του σταλινικού καθεστώτος είναι η εµφάνιση 

στην επίσηµη τέχνη της περιόδου του θέµατος της αστικής πυρηνικής οικογένειας, ιδίως της 

οικογένειας των στρατιωτικών και των σταχανοβιτών. Τα έργα αυτά αποπνέουν µια ατµόσφαιρα 

ευµάρειας κι ευτυχίας, η οποία όµως προβάλλεται ως αποτέλεσµα της ανδρικής εργασίας και 

δράσης. Αντί για τη µορφή της µητέρας, στις συνθέσεις αυτές κυριαρχεί εκείνη του πατέρα. Το 

θέµα της οικογένειας εµφανίζεται στην επίσηµη τέχνη προς το τέλος της δεκαετίας του ’30, 

οπότε η στρατιωτική σύγκρουση µε τη Γερµανία άρχιζε να µοιάζει αναπόφευκτη. Η προβολή της 

ήρεµης οικογενειακής ζωής στόχευε αφενός στην κινητοποίηση των πολιτών για την υπεράσπισή 

της και αφετέρου στην ανάδειξη της σπουδαιότητας του αναπαραγωγικού ρόλου της µητέρας.    

Συνοψίζοντας, στην τέχνη των τριών πολιτικών καθεστώτων η γυναίκα και ο άνδρας 

αποδίδονται µε βάση την πατριαρχική αντίληψη για τη «φύση» τους. Σε γενικές γραµµές ισχύει 

η παρατήρηση του John Berger «οι άντρες δρουν και οι γυναίκες εµφανίζονται»314. Εξάλλου, το 

ανδρικό βλέµµα καθόρισε τη δηµιουργία αυτών των έργων τέχνης, αφού οι περισσότεροι 

καλλιτέχνες ήταν στη συντριπτική πλειοψηφία τους άνδρες και οι κρατικοί υπάλληλοι που ήταν 

                                                 
314 John Berger, Η εικόνα και το βλέµµα, µτφρ. Ζαν Κονταράτου, Οδυσσέας, Αθήνα 1993 (1986¹), 47. Στο σοσιαλιστικό 
ρεαλισµό δρουν και οι γυναίκες, αλλά η δράση τους δεν έχει τον ίδιο αντίκτυπο µε την ανδρική δράση. 
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υπεύθυνοι για την έγκριση των έργων τέχνης ήταν επίσης άνδρες315. Συνεπώς, δεν είναι 

παράδοξο το γεγονός ότι στο καλλιτεχνικό όραµα της ιδεατής αγροτικής και αστικής κοινωνίας, 

ο άνδρας κατέχει κυρίαρχη θέση (η γυναίκα πρωταγωνιστεί στη σοβιετική ύπαιθρο, αλλά εκτελεί 

την σχεδιασµένη από τους άνδρες πολιτική). Η επίσηµη τέχνη των τριών καθεστώτων έχει 

χαρακτηριστεί συντηρητική από τους µελετητές της, κυρίως λόγω της τεχνοτροπίας της και της 

προπαγανδιστικής λειτουργίας της. Στην εργασία αυτή, εξετάστηκε µια άλλη πτυχή της, ο 

τρόπος αναπαράστασης του κοινωνικού φύλου. Σε γενικές γραµµές διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα 

παρέµεινε προσκολληµένη στον «βιολογικά καθορισµένο» ρόλο της. Στις περιπτώσεις που το 

έργο στόχευε στη διάδοση του µηνύµατος της ισότητας των δυο φύλων, η γυναίκα αποδιδόταν 

συνήθως σε «ανδρικούς» ρόλους. Όµως, ο άνδρας δεν απεικονίζεται ποτέ εκτός των ορίων του 

δικού του βιολογικού ρόλου. Ο άνδρας είναι πάντα ο ηγέτης, ο προϊστάµενος, ο εργάτης, ο 

οικογενειάρχης. Η γυναίκα συνεργάζεται µε τον άνδρα για την εκτέλεση «ανδρικών» εργασιών, 

αλλά δε συµβαίνει το αντίστροφο. Το φύλο ως µια κοινωνική κατασκευή, προορισµένη να 

διαιωνίζει σχέσεις ανισότητας και κυριαρχίας, κατέχει κεντρική θέση στην τέχνη της περιόδου.  

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
315 Η Helen Langa στην ενδιαφέρουσα µελέτη της «Egalitarian Vision Gendered Experience: Women Printmakers and 
the WPA/FAP Graphic Arts Project» (βλέπε The Expanding Discourse: Feminism and Art History, Icon, Νέα Υόρκη 
1992, 409-423) εξετάζει το βαθµό στον οποίο το έργο των γραφιστριών του WPA/FAP καθορίστηκε από την έµφυλη 
ταυτότητά τους. 
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62. Grant Wood, Μηχανική, 1934, λάδι σε καµβά, α)Χηµική Μηχανική Κεραµική, β) Πολιτική 
Μηχανική-Αεροναυτική, π. 487 x 182 εκ. το κάθε πάνελ, Βιβλιοθήκη του Κρατικού 

Πανεπιστηµίου της Iowa, Ames. 
 
 

 
 

63. Grant Wood, Οικιακή Οικονοµία, λάδι σε καµβά, α) Παιδική Πρόνοια-Οικιακή Καθαριότητα, 
β) Σίτιση-Ένδυση, π. 487 x 121 εκ. το κάθε πάνελ, Βιβλιοθήκη του Κρατικού Πανεπιστηµίου της 

Iowa, Ames. 
 



 
 

64. Lee Allen, Η διάβρωση της γης και ο έλεγχός της, 1938, λάδι σε καµβά, Ταχυδροµείο της 
Onowa, Iowa. 

 

 
 

65. Joe Jones, Αλλάζοντας Πορεία, 1939, λάδι σε καµβά, Ταχυδροµείο του Anthony, Kansas. 
 

 
 

66. Joe Jones, Άνθρωποι και σιτάρι, 1940, λάδι σε καµβά (σπουδή για το ταχυδροµείο του Seneca, 
Kansas), 39,3 x 87,5 εκ., Smithsonian, Washington. 

 

 
 

67. Miriam McKinnie Hofmeier, Θερισµός, 1938, λάδι σε καµβά, Ταχυδροµείο του Marshall, 
Illinois. 

 
 
 



 
 

68. Carson Davenport, Εποχή συγκοµιδής στη Νότια Βιρτζίνια, 1938, (σπουδή). 
 
 
 

 
 

69. Carson Davenport, Εποχή συγκοµιδής στη South Virginia, 1938, λάδι σε καµβά, Ταχυδροµείο 
του Chatham, South Virginia. 

 
 

 
 

70. Ward Lockwood, Η Συγκοµιδή της Κοιλάδας του Rio Grande, 1940, λάδι σε καµβά, 
Ταχυδροµείο του Edinburgh, Texas, (το έργο είναι κατεστραµµένο). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

71. Carl Nyquist, Συλλέγοντας βαµβάκι, 1941, λάδι σε καµβά, Ταχυδροµείο του Bolivar, 
Tennessee. 

 

 
 

72. Harwood Steiger, Συγκοµιδή στο Fort Payne, 1938, λάδι σε καµβά, Ταχυδροµείο του Fort 
Payne, Alabama. 

 
 

 
 
 

 
 

73. Francis Speight, Βαµβακοχώραφο και νηµατουργείο, 1938, (σπουδή). 
 
 

 
 

74. Francis Speight, Βαµβακοχώραφο και νηµατουργείο, 1938, λάδι σε καµβά, Ταχυδροµείο της 
Gastonia, North Carolina. 

 



 
 

75. Charles W. Ward, Συλλέκτες βαµβακιού, 1938, λάδι σε καµβά, Ταχυδροµείο του Roanoke 
Rapids, North Carolina (λεπτοµέρεια). 

 

 
 

76. Ethel Magafan, Συλλέκτες βαµβακιού, 1940, λάδι σε καµβά, Ταχυδροµείο του Wynne, 
Arkansas. 

 

 
 

77. Victor Arnautoff, Η τελευταία διαλογή, 1939, λάδι σε καµβά, Ταχυδροµείο του Linden, Texas. 
 

 
 

78. Alicia Weincek, Βαµβακοβιοµηχανία της North Carolina, 1938, λάδι σε καµβά, Ταχυδροµείο 
του Mooresville, North Carolina. 



 
 

79. Sheffield Kagy, Γεωργία και βιοµηχανία του παρελθόντος και του παρόντος στην επαρχία 
Colleton, 1938, σπουδή για τοιχογραφία για το Ταχυδροµείο του Walterboro, South Carolina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

80. Boris Kustodiev, Ο Μπολσεβίκος, 1920, λάδι σε καµβά, 101 x 141 εκ., Πινακοθήκη Τρετιακόφ, 
Μόσχα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

81. Kuzma Petrov-Vodkin, Το Έτος 1918 στο Πέτρογκραντ, 1920, λάδι σε καµβά, 73 x 92 εκ., 
Πινακοθήκη Τρετιακόφ, Μόσχα. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

82. Kuzma Petrov-Vodkin, Μετά τη Μάχη, 1923, λάδι σε καµβά, 154,5 x 121,5 εκ., Κεντρικό 
Στρατιωτικό Μουσείο, Μόσχα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

83. Evgenia Evenbakh, ∆υο Φοιτητές, 1923, λάδι σε καµβά, 160 x 132 εκ., Ρωσικό Μουσείο, Αγ. 
Πετρούπολη. 

 
 
 
 
 



 

 

84. Aleksandr Deineka, Εργάτριες Υφαντουργείου, 1927, λάδι σε καµβά, 171 x 195 εκ., Ρωσικό 
Μουσείο, Αγ. Πετρούπολη. 

 
 

 
 

85. Aleksandr Samokhvalov, Οδηγός Τραµ, 1928, τέµπερα σε καµβά, 130 x 127 εκ., Ρωσικό 
Μουσείο, Αγ. Πετρούπολη. 

 

 
 

86. Boris Ioganson, Στο δρόµο προς το Rabfak, 1928, λάδι σε καµβά. 
 



 
 

87. Elena Bebutova-Kuznetsova, Έλεγχος προϊόντων κατά την εµφιάλωση του µεταλλικού νερού 
Narsan, 1932, λάδι σε καµβά, Μουσείο Τέχνης, Ουλιανόφσκ. 

 

 
 

88. Maria Bri-Bein, Γυναίκες Ραδιοτηλεγραφίστριες, 1933, λάδι σε καµβά, 149 x 136 εκ., 
Πινακοθήκη Τρετιακόφ, Μόσχα. 

 

 
 

89. Elena Melnikova, Επίσκεψη σε εργοστάσιο ρουλεµάν, 1937, λάδι σε καµβά, 150 x 180 εκ., 
Κρατικό Μουσείο και Εκθεσιακό Κέντρο ROSIZO, Μόσχα. 



 
 

90. Aleksandr Samokhvalov, Εργάτρια του µετρό µε κοµπρεσέρ, 1937, λάδι σε καµβά, 205 x 130 
εκ, Ρωσικό Μουσείο, Αγ. Πετρούπολη. 

 
 
 
 
 
 

 
 

91. Nikolai Kasatkin, Εργάτρια Ορυχείου, 1894, λάδι σε καµβά, Πινακοθήκη Τρετιακόφ, Μόσχα. 
 



 
 

92. Alexandr Samokhvalov, Πριν το ντους, από τη σειρά των εργατριών του Μετρό, 1935, χαρτί, 
νεροµπογιά και µολύβι, 45,2 x 28,2 εκ., Ρωσικό Μουσείο, Αγ. Πετρούπολη. 

 
 
 
 
 

 
 

93. Alexandr Samokhvalov, Γυναίκα µε κοµπρεσέρ, από τη σειρά των εργατριών του Μετρό, 
1934, νεροµπογιά σε χαρτί, 45,5 x 28,1 εκ., Ρωσικό Μουσείο, Αγ. Πετρούπολη.  

 
 
 
 
 
 



 
 

94. Pavel Filonov, Udarnitzi στο εργοστάσιο Krasnaya Zaria, 1931, λάδι σε καµβά, 66 x 91,5 εκ., 
Ρωσικό Μουσείο, Αγ. Πετρούπολη. 

 
 
 
 

   
 

95. Pavel Filonov, Τµήµα κατασκευής τρακτέρ στο εργοστάσιο Putilovsky, 1931, λάδι σε 
κοντραπλακέ, 71 x 96 εκ., Ρωσικό Μουσείο, Αγ. Πετρούπολη. 

 

 
 

96. Aleksandr Deineka, Σταχανοβίτες, 1937, λάδι σε καµβά, Πινακοθήκη Τέχνης, Περµ. 



 
 

97. Aleksandr Samokhvalov, Σοβιετική fizkultura, 1937, τέµπερα σε καµβά. 
 
 
 
 
 
 

 
 

98. Aleksandr Samokhvalov, Αθλητική παρέλαση χαιρετάει τον Κίροφ, 1935, λάδι σε καµβά, 
Ρωσικό Μουσείο, Αγ. Πετρούπολη. 



 
 

99. Yuri Pimenov, Παρέλαση της fizkultura, 1939, λάδι σε καµβά. 
 
 

 

                                                                                                
                                  

100. Aleksandr Samokhvalov,                                                                101. Aleksandr Samokhvalov, 
 Κορίτσι µε ποδοσφαιρική φανέλα,                                                                  Σφαιροβόλος, 1933, 
 1932, λάδι και τέµπερα σε καµβά,                                                      λάδι σε καµβά, 124,5 x 65,8 εκ., 
 102 x 64 εκ., Ρωσικό Μουσείο,                                                        Πινακοθήκη Τρετιακόφ, Μόσχα.       
Αγ. Πετρούπολη.                                                                                                              

 
 

  
 



 
102. Georgi Ryazhsky, Η Αντιπρόσωπος, 1927, λάδι σε καµβά. 

 

          
         

103. Aleksandr Deineka, Στο µπαλκόνι,1931, λάδι σε καµβά, 100 x 105 εκ., 
συλλογή της οικογένειας του καλλιτέχνη, Μόσχα. 

 

 
 

104. Aleksandr Deineka, Λουόµενες, 1933, λάδι σε καµβά, Πινακοθήκη Τρετιακόφ, Μόσχα. 



 
105. Aleksandr Deineka, Παιχνίδι µε µπάλα, 1932, λάδι σε καµβά, 123 x 123 εκ., Πινακοθήκη 

Τρετιακόφ, Μόσχα. 
 

 
 

106. Boris Kustodiev, Σοβιετική Αφροδίτη, 1925-26, λάδι σε καµβά, 200 x 175 εκ., Μουσείο 
Τέχνης, Νίζνι Νόβγκοροντ. 

 

 
 

107. Aleksandr Gerasimov, Ρωσικά Λουτρά, 1938-40, λάδι σε καµβά. 



 

 
108. Yuri Pimenov, Εργάτες σε Θεωρείο, π. 1935. 

 

  
109. Pierre-Auguste Renoir, Θεωρείο, 1874, λάδι σε καµβά, 80 x 63,5 εκ., Πινακοθήκη Κουρτό, 

Λονδίνο. 

 
 

110. Mary Cassatt, Γυναίκα µε µαργαριταρένιο περιδέραιο σε θεωρείο, 1879, λάδι σε καµβά, 81,3 x 
59,7 εκ., Μουσείο Τέχνης, Φιλαδέλφεια. 



 

  
 

111. Yuri Pimenov, Νέα Μόσχα, 1937, λάδι σε καµβά, 140 x 170 εκ., Πινακοθήκη Τρετιακόφ, 
Μόσχα. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

112. Kuzma Petrov-Vodkin, Η οικογένεια του στρατιωτικού διοικητή (σπουδή), 1936, λάδι σε 
καµβά, 75,5 x 61 εκ., Μουσείο Τέχνης, Τούλα. 

 



 
113. Samuil Adlivankin, Το βραβείο, 1937. 

 

 
114. Vladimir Vasiliev, Η οικογένεια του διοικητή, 1938. 

 

 
 

115. Iosef Chaikov, Στρατιώτες και Οικογένεια, 1937, Σοβιετικό Περίπτερο στη ∆ιεθνή Έκθεση 
του Παρισιού. 



 
 

116. Kliment Redko, Μητρότητα, 1937, λάδι σε καµβά, 100 x 81 εκ., Ρωσικό Μουσείο, Αγ. 
Πετρούπολη. 

 
 
 
 

 
 

117. Grigori Shegal, Αρχηγός, ∆άσκαλος, Φίλος, 1936-37, λάδι σε καµβά, 340 x 260 εκ., Ρωσικό 
Μουσείο, Αγ. Πετρούπολη. 

 



 
 

118. Vasily Yefanov, Μια αξέχαστη συνάντηση, 1936-37, λάδι σε καµβά, 270 x 390 εκ., 
Πινακοθήκη Τρετιακόφ, Μόσχα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

119. Yuri Pimenov, Γυναίκα Αντιπρόσωπος, 1938, λάδι σε καµβά. 



 
 

120. Ferdinand Staeger, Περιπολία των SS, λάδι σε καµβά. 
 

 
 

121. Elk Eber, Έτσι ήταν τα SA, 1938. 
 

 
 

122. Josef Thorak, Συντροφικότητα, 1936-37, γύψινο πρόπλασµα για µπρούντζο. 



 
 

123. Arno Breker, Η Νίκη, γύψινο πρόπλασµα για µπρούντζο, π. 1936. 
 
 
 
 
 
 

 
 

124. Φωτογραφία από την έκθεση «Η Ολυµπία και το γερµανικό πνεύµα», Φρανκφούρτη 1936. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

125. Josef Thorak, ∆υο Άνθρωποι, µάρµαρο, 1941. 
 
 
 
 

 
 

126. Adolf Ziegler, Τα Τέσσερα Στοιχεία, λάδι σε καµβά. 
 
 
 
 



 
 

127. Fuchs και Schellhorn, Μνηµείο της Γερµανικής Εργασίας, 1933. 
 

 
 

128. Andreas Paul Weber, Βρετανικές Εικόνες: Αργαλειός στο Λάνκασαϊρ, χαρακτικό, 1939-40. 
 

 
 

129. Andreas Paul Weber, Βρετανικές Εικόνες: Η Ουαλία την ηµέρα, χαρακτικό, 1940. 



 
 

130. Adolph Menzel, Ελασµατουργείο, 1872-75, λάδι σε καµβά. 
 

                                              
 

131. Arthur Kampf,                                                      132. Arthur Kampf, Ελασµατουργείο, 1939. 
 Στο ελασµατουργείο, 
 1901. 

 
 

 
 

133. Hans Steiner, Υψικάµινος. 
 
 
 
 
 
 
 



 
134. Fritz Klimsch, Μνηµείο για τη βιοµηχανία Röchling. 

 

 

 
 

135. Georg Herding, Μνηµείο για τον Johann Egestorff, 1934-35, Ανόβερο. 
 



 
 

136. Arthur Kampf, Η 30η Ιανουαρίου του 1933, 1939. 
 
 
 

 
 

137. Ernst Vollbehr, Παρέλαση του NSDAP και των SA, 1933. 
 
 
 

 
 

138. Ernst Vollbehr, Παρέλαση των SA στο Πεδίο του Ζέπελιν στη Νυρεµβέργη, 1936. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

139. Hermann Otto Hoyer, Εν αρχή ην ο Λόγος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

140. James Michael Newell, Εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισµού, 1935-38, φρέσκο, Λύκειο 
Evander Childs, Μπρονξ, Νέα Υόρκη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

141. Raymond Katz, Συµβολή του µετανάστη στη βιοµηχανική ζωή του Madison, 1940, λάδι σε 
καµβά, Ταχυδροµείο του Madison, Illinois. 

 
 
 
 
 
 



 
 

142. Seymour Fogel, Βιοµηχανική ζωή (σπουδή), 1940-42, τέµπερα σε χαρτί, 35,6 x 47, 9 εκ., 
Ουάσινγκτον, Υπουργείο Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

143. Seymour Fogel, Ασφάλεια της οικογένειας, 1940-42, φρέσκο, Ουάσινγκτον, Υπουργείο Υγείας 
και Ανθρώπινων Υπηρεσιών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

144. Edgar Britton, Εποχές της ιστορίας του ανθρώπου: Οι µέρες µας, 1936, φρέσκο, π. 365 x 426 
εκ., Τεχνικό Λύκειο Λέιν, Σικάγο. 

 
 
 
 
 
 

 
 

145. Symeon Shimin, Σύγχρονη ∆ικαιοσύνη-Το παιδί (σπουδή), 1936, τέµπερα σε ξύλο, π. 56, 2 x 
39 εκ., Μουσείο Smithsonian, Ουάσινγκτον. 

 



 
 

146. Lucienne Bloch, Ο κύκλος της ζωής της γυναίκας: Παιδική Ηλικία, 1936, φρέσκο, π. 22,3 τ.µ., 
Αίθουσα Αναψυχής του Γυναικείου Κρατητηρίου της Νέας Υόρκης, Μανχάταν. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

147. Emil Bisttram, Η Χειραφέτηση της Γυναίκας µέσω της ∆ικαιοσύνης, σπουδή για 
τοιχογραφία, 1939, Ουάσινγκτον, Υπουργείο ∆ικαιοσύνης. 

 



 
 

148. Edward Millman, Η συµβολή της γυναίκας στην αµερικάνικη πρόοδο, 1940, φρέσκο, έξι 
πάνελ σε τέσσερις τοίχους: δυο πάνελ π. 213 x 274 εκ., δυο π. 137 x 274 εκ. και δυο π. 274 x 274 

εκ, Επαγγελµατικό Λύκειο Θηλέων Lucy Flower, Σικάγο. 
 
 

                         
 
    149. Jane Addams.                                                       150. Frances Perkins. 
 

 
 

151. Susan B. Anthony. 



 

 
 

152. Grace Abbott. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

153. Harriet Tubman και Harriet Beecher Stowe. 
 



 
 

154. Clara Barton. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

155. Γυναίκες που ράβουν ρούχα. 
 



 
 

156. Joseph Vavak, Γυναίκες του Φλιντ, 1937, λάδι σε καµβά, 63,5 x 91,3 εκ., Μουσείο 
Smithsonian, Ουάσινγκτον. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

157. Osvaldo Louis Guglielmi, Αδελφές του Ελέους, 1936, λάδι σε καµβά. 
 



 
158. Isaac Soyer, Κέντρο Αισθητικής, 1934, λάδι σε καµβά. 

 

 
 

159. Lily Furedi, Υπόγειος, 1934, λάδι σε καµβά. 
 

 
 

160. O. Louis Guglielmi, Το µπλουζ της κοινωνικής πρόνοιας, 1937, λάδι σε καµβά. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

161. O. Louis Guglielmi, Οι Πεινασµένοι, 1938. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

162. Joseph P. Vorst, ∆ιάλειµµα, 1942, λάδι σε καµβά, Ταχυδροµείο του Bethany, Missouri. 
 

 
 

163. Adolf Wissel, Αγρότισσα, 1938. 
 

 
 

164. Udo Wendel, Το Περιοδικό Τέχνης, 1940. 
 



 
165. Arthur Durston, Βιοµηχανία, 1936, λάδι σε καµβά, 127 x 101,6 εκ., Μουσείο Smithsonian, 

Ουάσινγκτον. 
 

 
166. Allan Rohan Crite, Μετά το σχολείο, 1936, λάδι σε καµβά, 76,9 x 91,8 εκ., Μουσείο 

Smithsonian, Ουάσινγκτον. 
 

 
167. Walter Speck, Τοιχογραφία για την Ένωση Εργατών Αυτοκινητοβιοµηχανίας, 1937, Κτίριο 

Ένωσης Εργατών Αυτοκινητοβιοµηχανίας, Ντιτρόιτ. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

168. Vera Mukhina, Βιοµηχανικός εργάτης και αγρότισσα κολεκτιβοποιηµένης φάρµας, 1937, 
Σοβιετικό Περίπτερο στη ∆ιεθνή Έκθεση του Παρισιού. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


