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27 Δεκέμβρη το 1821 γεννήθηκε ο γάλλος «πρώιμος» αναρχοκομμουνιστής ποιητής και 
συγγραφέας Joseph Déjacque. Ήταν το πρώτο καταγεγραμμένο άτομο που 
χρησιμοποίησε τον όρο «ελευθεριακός» (libertarian, στα γαλλικά libertaire) για τον εαυτό 
του με πολιτική έννοια, σε επιστολή του το 1857, στην οποία επικρίνει τον Pierre-
Joseph Proudhon σχετικά με τις σεξιστικές του απόψεις για τις γυναίκες, για την 
υποστήριξή του στην ατομική ιδιοκτησία του προϊόντος της εργασίας και στην 
οικονομία της αγοράς. Στη συνέχεια ο όρος ελευθεριακός υιοθετήθηκε ευρύτερα από 
τους αναρχικούς κομμουνιστές ύστερα από μια «κρατική ασφυξία» (καταστολή-
παρανομοποίηση) στον αναρχισμό, αν και τα τελευταία χρόνια αμερικάνοι δεξιόφιλοι 
προσπάθησαν να διαστρέψουν τον όρο. Μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή του 
Déjacque στον Proudhon εδώ : https://libcom.org/library/human-being-male-female 

 

Σημείωση (απο Working Class History) : ζητούμε συγγνώμη για την προσθήκη αυτής 
της φωτογραφίας, είναι κάποιος άλλος που πιστώθηκε λανθασμένα ως Desjacque 
αλλού. Δεν υπάρχουν γνήσιες φωτογραφίες του Desjacque. 

 

Απόσπασμα κειμένου επιστολής του Proudhon στη κυρία Hericourt, όπως καταγράφεται 
στην επιστολή (βλ. προηγούμενο link) του Déjacque στον Proudhon :  

 
« Όχι, κυρία, δεν ξέρετε τίποτα για το φύλο σας. Δεν γνωρίζετε το πρώτο πράγμα 

https://libcom.org/library/human-being-male-female


σχετικά με τις ερωτήσεις που εσείς και οι αξιότιμοι/ες συνεργάτες/τριες σας ανακατώνετε 
με τόσο μεγάλο θόρυβο και τόσο λίγη επιτυχία. Και αν δεν καταλαβαίνετε αυτό το 
ερώτημα, αν στις οκτώ σελίδες της απάντησής σας στην επιστολή μου υπάρχουν 
σαράντα παράλογα συμπεράσματα, αυτό δείχνει την αλήθεια για αυτά που έχω πει για 
την αναπηρία του φύλου σας. Εννοώ με αυτά τα λόγια - η ακρίβεια των οποίων μπορεί 
να μην είναι άψογη - την ποιότητα της αντίληψής σας που δεν θα σας επιτρέψει να 
καταλάβετε τη σημασία του πράγματος, που εμείς οι άνδρες έχουμε στα άκρα των 
δακτύλων μας. Στο κρανίο σας, όπως στην κοιλιά σας, είναι ένα συγκεκριμένο όργανο 
που είναι ανίκανο να κατακτήσει την αδράνεια του. Που απαιτεί από το αρσενικό να το 
κάνει να εκτελεί τις λειτουργίες του. Και αυτό ακόμα δεν είναι πάντοτε επιτυχές. Αυτή 
κυρία, είναι η γνώμη μου, το αποτέλεσμα των άμεσων και θετικών μου παρατηρήσεων. 
Την αφήνω στην μαιευτική σας πεποίθηση για να υπολογίσετε από αυτήν τις 
ανυπολόγιστες συνέπειες των θέσεών σας.» 

 


