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Jeanne-Marie-Fabienne ”Jenny” Poinsard 
syntyi #$"% luterilais-kalvinistiseen per-
heeseen Franche-Comtén maakunnassa 
lähellä Sveitsin rajaa, Besançonin kau-
pungissa. Hän muutti äitinsä ja siskonsa 
kanssa Pariisiin kelloseppäisän kuoleman 
jälkeen. Nimen d’Héricourt hän omak-
sui isänsä suvun kotipaikan mukaan.

Valmistuttuaan #$-vuotiaana opetta-
jaksi d’Héricourt piti Pariisissa yksityis-
tä sisäoppilaitosta. Hän avioitui, mutta 
muutti miehensä luota pois tämän us-
kottomuuden takia. Lapsettomana hän 
omistautui opiskelulle ja työnteolle. Hän 
perehtyi yksityisesti homeopaattiseen me-
disiinaan, pätevöityi kätilöksi ja avasi 
oman naisten- ja lastentautien vastaan-
oton. Tekijänimellä Félix Lamb häneltä 
ilmestyi romaani Le fi ls du réprouvé. 

Vapaamielisiin tasavaltalaisiin ihantei-
siin kasvanut d’Héricourt kiinnostui tais-
televan republikanismin aatteesta ja toi-
minnasta Heinäkuun monarkian lopulla. 
Etenkin naisten oikeudet ja niiden toteu-
tuminen yhteiskunnassa tulivat hänelle 
tärkeiksi. Osana moni-ilmeistä uutta nai-

saktivismin aaltoa d’Héricourt perusti 
naisten keskustelupiirin ja eturyhmän. 
#$&$ vallankumouksen jälkeen hän tuki 
sosialisti Jeanne Deroinin valintaa parla-
menttiin.

Étienne Cabet’n lehdestä Le Popu-
laire tuli d’Héricourtin keskeinen jul-
kaisuväylä. Toinen tärkeä foorumi hänel-
le oli torinolainen La Ragione. Kolmas 
lehti, Charles Fauvetyn toimittama avus-
tama Revue philosophique et religieuse, 
jota myös Charles Renouvier ja Émile 
Littré avustivat, painoi d’Héricourtin 
kuuluisaksi tehneet kritiikit. Hän arvos-
teli voimakkaasti miehen ylemmyyteen 
uskovaa Proudhonia, joka oli radikaali-
suudestaan huolimatta juuttunut vanha-
kantaisiin perhearvoihin. Sattumoisin he 
olivat ikätovereita, kumpikin Pariisiin ko-
tiutuneita besançonilaisia. d’Héricourtin 
kiistakirjoitussarja (#$'(-)) käännettiin 
saman tien englanniksikin. Osansa ar-
vostelusta saivat myös aikakauden lukui-
sat muut reformaattorit sekä katolinen 
kirkko.

Brysselissä #$(" julkaistu La femme 

KIRSTI PENTTILÄ

Jenny d’Héricourt
– vapaus? veljeys? 
tasa-arvo?
Jeanne-Marie-Fabienne ”Jenny” 
Poinsard syntyi 1809 
luterilais- kalvinistiseen perheeseen 
 Franche-Comtén maakunnassa 
 lähellä  Sveitsin rajaa, Besançonin 
 kaupungissa. Hän muutti äitinsä 
ja siskonsa kanssa Pariisiin 
 kelloseppäisän kuoleman jälkeen. 
Nimen d’Héricourt hän omaksui 
isänsä suvun kotipaikan mukaan.

FUSIONISTI (keskeyttäen) 
Olette oikeassa, Pierre Leroux; mutta aivan väärässä ei oltu 

myöskään ennen teitä. Nainen on vapaa ja miehen kanssa yhden-
veroinen kaikessa, sillä henki ja aine ovat yhtä Jumalassa, koska 
mies ja nainen muodostavat yhdessä androgyynin ihmisen, juma-
lallisen androgyynin johdannaisen. Eikö totta, rakas sisareni?

MINÄ 
Suokaa anteeksi, hyvät veljeni, jollen lähdekään mukaan 

teologisiin väittelyihinne. Siipeni eivät kanna Jumalan syliin, 
jotta pääsisin perille siitä, onko hän henkeä ja ainetta, andro-
gyyni tai ei, kaksinainen, kolminainen, nelijäinen vai jotain 
aivan muuta. Minulle on siinä kylliksi, kun te kaikki myön-
nätte, että naisen pitää olla vapaa ja miehen vertainen. 

Yhden huomautuksen sallisin itselleni: teidän käsitteenne 
’pari’ tai ’androgyyni’, pohjimmiltaan yksi ja sama asia, on 
omiaan orjuuttamaan oman sukupuoleni. Kun metaforan, fi k-
tion avulla tehdään kahdesta olennosta, joilla kummallakin 
on erillinen oma tahto, vapaa päätösvalta ja äly, yksi ainoa 
yhtenäisyys, niin yhteiskunnallisessa käytännössä tämä yhtenäi-
syys ilmenee vain yhtenä ainoana älynä, yhtenä ainoana tah-
tona, yhtenä ainoana vapaana päätösvaltana. Maailmaa hallin-
nut yksi yksilöllisyys sen kuin voimistuu, toinen yksilöllisyys 
mitätöidään. Parille suotu oikeus ei todellisuudessa ole kuin 
vahvemman valtaa. Tästä fantasiasta ammentaa hra Proud-
honin tapa vedota androgyniaan. Samaa metafysiikkaa on 
puhe kolmijaoista. Loukkaamatta teitä, hyvät herrat, tunnus-
tan jyrkän vastenmielisyyteni kaikenlaisia kolminaisuuksia ja 
androgynioita kohtaan. Olen kaiken metafysiikan vannoutu-
nut vihollinen, niin maallisen kuin pyhänkin. Kant koulukun-
tineen on syventänyt minussa tätä rakennevikaa ja pahetta.

FALANSTERILAINEN 
Jumalan tähden! Jättäkäämme, arvon herrat, mystiikka sik-

seen. Mies ja nainen eroavat, mutta he ovat yhtä tärkeitä 
 ihmiskunnan suuren tehtävän toteuttamisessa: siis he ovat tasa-
arvoisia. Kuten jokaisella yksilöllä on oikeus kehittää itseään 
kaikin puolin, ilmaista kokonaista itseään täyttääkseen osateh-
tävän, joka hänelle viehtymystensä mukaan lankeaa, ei myös-
kään voida asettaa kysymyksenalaiseksi toisen enempää kuin 
toisenkaan sukupuolen vapautta. Mies laulaa suuren, nainen 
pienen terssin perussointua; mutta niin tässä kuin kaikissa ylei-
sissä toiminnoissa on kahden yhdelmä välttämätön. Selvästi-
kin on yksien tultava yhdeksi kaksinkertaisuudeksi. Naisen ja 
miehen on kaikkialla täydennettävä toinen toisiaan. 

Hra de GIRARDIN (äkeähkösti) 
Hyvät herrat, kannatan näkemystänne: naisen tulee olla 

vapaa ja miehen kanssa tasavertainen; lisään ainoastaan, että 
hänen toimensa on huoltaa, säästää, kasvattaa lapsiaan, kun 
taas mies tekee työtä ja tuo kotiin työnsä tuoton. 

Tahdon, että nainen vapahdetaan orjuudestaan, ja että 
kaikki lapset syntyisivät lain suojaamiksi. Siksi minä hävitän 
siviiliavioliiton ja perustan sen tilalle universaalin eläkkeen.

Hra LEGOUVÉ (hymyillen) 
Rakas hyvä herrani, kovin nopeasti ja kovin pitkälle te ete-

nette; kaikkihan pian säikähtävät. Minä kuten tekin uskon 
 sydämeni pohjasta sukupuolten tasa-arvoon, joka pohjaa eri 
toimintojen samanarvoisuuteen, mutta varon sanomasta tästä 
sanaakaan. Tyydyn vaatimaan naisille koulutusta, avio-orjuu-
den vähentämistä ja hyväntekeväisyystöitä: huomatkaa tykö-
nänne, kuinka näiden uudistusten opeilla ja hyödyllä nainen 
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voi jo vapauttaa itsensä kokonaan. No niin,  varovaisuudestani 
ja maltillisuudestani huolimatta ymmärtänette, että eräät 
 pitävät minua uskallettuna femmelininä, toiset jyrkkänä sansku-
lottina. 

Hra MICHELET (nousten pystyyn kyynelet silmissään) 
Ah! Hyvät herrat, kaikki te olette väärillä jäljillä; ja minä 

kärsin suuresti, oma rakas akateemikkoni Legouvé, kun kuulen 
teidän käyttävän eleganttia lausettanne ohjataksenne naiset 
turmion ja kohtuuttomuuden tielle.

Teille muille herroille, jotka vaaditte naiselle vapautta ja 
oikeuksien tasavahvuutta, sanon: ei teitä ole nainen vaatimuk-
siinne valtuuttanut. Ei hän vaadi mitään oikeutta. Mihin pys-
tyisi tuo heikko olento, alati sairas, aina haavoitettu! Raukka 
parka... Mikä muu hänen osansa täällä maan päällä, ellei olla 
aviomiehensä palvoma. Miehen tulee olla hänen opettajansa, 
lääkärinsä, rippi-isänsä, sairaanhoitajansa, kamaripalvelijansa; 
kasvattaa häntä kuin ansarissa. Ja kaikkien näiden monien 
askareiden lisäksi miehen tulee vielä hankkia jokapäiväinen 
leipä, sillä nainen ei osaa eikä saa tehdä työtä. Hän on miehen 
sydämen rakkaus ja alttari.

Osa teistä on rohjennut lausua pahan sanan: Avioero.
Ei eroa! Antautunut nainen on miehen merkitsemä. Ei 

häntä saa jättää, vaikka hänessä vikaa olisikin. Alkujaan 
 ajattelin, että miehen kuollessa naisen täytyisi kantaa murhe 
hautaansa saakka, ennen sitä vallitkoon hänen ja hänen mie-
hensä yhteensulautuminen rakkauden yhteisyydessä. Mutta 
olen muuttanut mieltäni: mies voi nimetä itselleen seuraajan.

(Kun hra Michelet istuutui silmiään kuivaten, nähtiin 
 ruumisarkun kannen avautuvan.)

KUMEANKAMALA ÄÄNI 
Kunniakkaasti ja ihailtavasti puhuttu, mainehikas professori!

ISTUNNON OSALLISTUJAT (yhteen ääneen) 
Mitä! Te! Täällä! Emme siis lopulta täysin ja kaikkinemme 

kuolekaan, vaikka te olette niin valistaneet omia opetuslapsi-
anne?

Hra COMTE 
Emme, emme, hyvät herrat. Ilahduinhan minä vahvasti, 

kun tajusin erehtyneeni siinä asiassa. Mutta en palannut kerto-
akseni teille elämästä haudan takana; ei se aihe olisi ollut häiri-
ön väärti. Tulin osoittaakseni suurelle professorille Michelet’lle 
kaiken kokemani tyydytyksen, kun tapaan hänet ryhtymästä 
rikkaalle runolle sen ihanteen äärellä, jonka minä naisesta 
muovasin, ja kukittamasta Aristoteleen ihailtavaa maksiimia 
ja suuren pyhän Paavalin käskyä.

Kyllä, kolmasti kirkastettu Mestari, sanoitte sattuvasti: 
nainen on miestä varten tehty, miestä tottelemaan ja miehelle 
omistautumaan; nainen on yksinomaan yksityiselämän palvon-
nainen eikä ehdottomasti yhtään mitään julkisessa elämässä. 
Kyllä, miehen on työskenneltävä häntä varten; kyllä, avioliit-
to on purkamaton; kaikki tämä on moitteetonta auguste-com-
tismiä. Vain yhtä pahoittelen: ette vaalinut rukouksia, naisen 
rukouksia miehelle, miehen rukouksia naiselle: olisi hyväksi 
esimerkiksi ja kauniiksi vaikutukseksi nähdä heidät joka aamu 
polvistuneina toisiaan vastatusten käsi kädessä ja silmät um-
mistettuina. Toivon, ettette jättänyt tätä syrjään muun kuin 
unohduksen vuoksi, ja että korjaisitte asian seuraavassa teoslai-
toksessanne. Onnittelen teitä korkeimmasti onnistuneesta aja-
tuksesta, jossa naisen imeytyminen mieheen oikeutetaan louk-

affranchie. Réponse à MM. Michelet, 
Proudhon, E. de Girardin, A. Comte 
et autres novateurs modernes muodostui 
d’Héricourtin pääteokseksi. Se osoitti pe-
rehtymystä utopistisosialistien ja näiden 
kiistakumppanien teorioihin. Erityishuo-
mio kohdistui naisen olemuksesta ja ase-
masta velloneeseen väittelyyn. Kaksiosai-
sessa teoksessa tarkasteltiin ensin kärjis-
tyneen naisongelman ratkaisuyrityksiä, 
joita muiden muassa Ernest Legouvé 
ja Émile de Girardin olivat tarjonneet. 
Sitten d’Héricourt luonnosteli oman 
naisia ohjeistavan näkemyksensä tasa-ar-
von toteutumisesta.

Hän erotti uskonnolliset utopismit 
(saint-simonistit, fusionistit, philadelphia-
laiset) varsinaisista poliittisista utopis-
meista (egalitaarit, unitaarit, ikarialaiset). 
Edellisillä naisten oikeudet korostuivat 
enemmän. Saint-Simonia ja Fourieria 
seuraavia ajattelusuuntia arvioidessaan 
d’Héricourt tunnusti näiden tärkeän poh-
jatyön naisasiassa. Polttavaksi muodostu-
neessa seksuaalikysymyksessä d’Héricourt 
asettui silti toiselle kannalle kuin vapaan 

rakkauden kannattajat. Näin hän otti 
etäisyyttä yhtä hyvin Saint-Simonin ja 
Fourierin perinteitä yhdistelleeseen Pros-
per Enfantiniin kuin myös ay-feministi 
Flora Tristaniin. 

d’Héricourt ei kuitenkaan nähnyt 
mitään perustetta sille, että ’tavarain, 
naisten ja lasten yhteisomistuksen’ kieltä-
jän pitäisi saman tien syleillä proudhoni-
laistyyppistä patriarkaalisuutta. Hän ei 
myöskään tyytynyt asettamaan huonon 
todellisen tilanteen rinnalle omaa idea-
lisoitua vaihtoehtoaan. Hän painotti, 
että naiset oli petetty kumouksellisissa 
vallan uusjaoissa, jotka kyllä olivat edis-
täneet monia muita tarpeellisia uudistuk-
sia. Liian monet työläisten vapautusmie-
het kokivat naiset kilpailijoikseen, jolloin 
naisemansipaatio uhkasi yhteistä hyvää. 
d’Héricourt kohtasi ehkä eniten arvoste-
lua ja vähättelyä sen tähden, ettei liitty-
nyt varauksetta edistysrintamaan ja jaka-
nut niin monien aikalaistensa uskoa au-
tomaattiseen kehitykseen.

#$%& hän siirtyi Yhdysvaltoihin. Hän 
toimi kymmenen vuotta Chicagossa 

yhteistyössä sikäläisten naisasianaisten 
kanssa. d’Héricourtin yksilöllisyyskoros-
tus näytti saavan parempaa vastakaikua 
Mary Livermoren, Kate Newell Dougla-
sin ja Elizabeth Cady Stantonin johtamil-
ta amerikkalaisilta feministeiltä. Femme 
affranchie julkaistiin New Yorkissa #$%' 
pääotsikolla A Woman’s Philosophy of 
Woman. Lehtiin, joita d’Héricourt avusti, 
kuuluivat The Agitator ja Le droit des 
femmes. Kymmenen USA-vuoden jääl-
keen d’Héricourt palasi kotimaahansa. 
Hän kuoli #$(). Testamenttiin sisältyi 
toive Femme affranchien huokeasta 
uusintapainoksesta.

Jenny d’Héricourt ei saanut juuri-
kaan kannattajia oman aikansa Ranskas-
sa. Huolimatta etevästä ja monipuolises-
ta osallistumisestaan aikansa aatekeskus-
teluun tämä vähän tutkittu naisfi losofi  
ei näytä vieläkään pääsevän hakusanaksi 
edes ranskalaisiin tietoteoksiin. 
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