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kaamisen keinoin ja hedelmöitysmysteerin avulla: tämä tepsii 
taatusti tietämättömiin.

Kapinalliset naiset ja heitä tukevat turmeltuneen sydämen 
älykääpiöt sanovat, että te olette poeettinen ja naiivi egoisti; 
että rakas Proudhonimme on brutaali egoisti; minä taas mate-
maattinen egoisti. Antaa niiden puhua: minä kannatan teitä 
ja pyhitän teidät.

(Kummitus teki jo lähtöä takaisin makuuksille arkkuunsa. 
Minä kun niin mielelläni ajelen aaveita, kurotin nykäistäkseni 
häntä käärinliinan kulmasta. Vaikka hän tarjosi minulle yksi-
selitteisen perääntymiseleen, uskaltauduin nöyrästi esittämään 
Suurpappi-vainaalle, että hra Proudhonin julkisivu kaipaa sa-
manlaista pyhitystä kuin hra Michelet’nkin. Kuollut kohotti 
kunniakkaasti luisen oikean kätensä etu- ja keskisormen ja vei 
ne suuren kriitikon kopean kunnioittamattoman pään päälle 
eikä tämä vieläkään taipunut eikä näyttänyt järin imarrellulta.)

Hra PROUDHON 
Herrat kommunistit, philadelphialaiset, fusionistit, falans-

terilaiset, saint-simonilaiset, ja te, herrat de Girardin ja 
 Legouvé, kukin kannattajinenne, femmelin on teistä jokainen 
ja kaikki tyynni olette te kerkeitä mielettömyyteen.

Ystäväni Michelet kultaa, parfymoi ja sokeroi. En pysty 
hänen puheenlahjojaan tai maltillisuuttaan haastamaan. Tie-
dätte, etten minä, P.-J. Proudhon, ole luonteenlaadultani hellä 
enkä myöskään runoilija. Sallikaa minun siksi lausua teille kai-
kessa hienostumattomuudessaan totuus kysymyksestä, josta te 
ette ymmärrä sanaakaan.

Kirkko, Tuomas Akvinolainen, pyhä Bonaventura, pyhä 
Paavali, Auguste Comte, kuten myös roomalaiset, kreikkalai-
set, Manu ja Muhammed, opettavat kaikki, että nainen on 
tehty miehen nautinnoksi ja hyödyksi, ja että hänen pitää 
tälle alistuman. Olen riittämiin todistanut nämä suuret totuu-
det osoittamalla niitä tukevat kiistattomat affi rmaatiot. Nyky-
päivänä on toteen näytetty, että nainen on passiivinen olento, 
jossa ei itsessä ole mitään itua, vaan joka on kaiken velkaa 
miehelle, että nainen täten suhtautuu mieheen niin kuin teos 
suhtautuu tekijään. Oma ratkaisuni saattaa vaikuttaa hieman 
brutaalilta tai turhan muinaiselta tai keskiaikaiselta, siksi olen 
omaksunut moderneilta uudistajilta heidän harmittoman an-
drogyniahölmöilynsä. Pariskunnasta olen tehnyt Oikeuden-
mukaisuuden välikappaleen: parissa miehen muuntamasta nai-
sesta tulee kolminkertainen kauneus, papilleen tyyten alistet-
tu kotijumalatar. Suljen naisen kotiin ja suon hänen osallistua 
juhliin ja esityksiin, lasten ja nuorten tyttöjen kasvatukseen 
ja sen sellaiseen. Eikö ole aivan ilmeistä, hyvät herrat, että 
nainen, koska on meitä heikompi, on oikeudenmukaisesti tuo-
mittu tottelemaan meitä? Eikö myös hänen vapautensa koostu 
siitä, että hän ei koe mitään rakkaudentunnetta, edes rakkautta 
omaan mieheensä? Tästä seuraa ilmiselvästi, eikö totta, että te, 
jotka ette ajattele minun laillani, olette femmeliinijoukkoa, ab-
surdia porukkaa, ja että naiset, jotka eivät enää tahdo olla orjia, 
mitä me emme ole suostuneet olemaan vuodesta ’#$, ovat ka-
pinallisia, epäpuhtaita, jotka rutto on tehnyt hulluiksi?

(Valtaosa kokousväestä nauraa; hra de Girardin kohautte-
lee olkapäitään; hra Legouvé puree huultaan, ettei hymyilisi; 

paatiolain myötä. Kirkon omassa ter-
minologiassa ’emansipaatio’ viittaa myös 
alemman (esimerkiksi apottikunnan) va-
pautukseen ylemmän (apotin) määräys-
vallasta.

%#""-luvulla käsitteen sisältö laajeni 
voimakkaasti. ”Aikakauden suuri tunnus 
oli emansipaatio, vapautuminen. Itsenäis-
ten kansalaisten poliittinen emansipaatio 
hallitsijanvallasta äänioikeuden ja edus-
kuntien kautta, lehdistönvapauden ja yh-
distystoiminnan avulla antoi sille ulko-
naiset puitteet. Kehitys ammattikuntapa-
kon poistamiseen, osakeyhtiömuotoon 
ja vapaakauppaan oli taloudellista eman-
sipaatiota. Tieteen, fi losofi an ja taiteen 
vapautuminen kirkollisesta ja valtiollises-
ta sensuurista ja painostuksesta oli maail-
mankatsomuksen emansipaatiota.”% 

Emansipaatiosta tuli valistuksen hen-
gessä universaalia alaikäisyydestä vapau-
tumista. Mutta samalla se merkitsi 
 irtautumista myös %&""-luvun valistusisi-
en ajattelusta. Théodore Jouffroy viittasi 
edeltäjiensä Maine de Biranin ja Royer-
Collardin tarpeeseen emansipoitua con-
dillacilaisuuden ylivallasta! . Nuori Ernest 
Renan ylisti valistusta vain arvostellak-
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Emansipaatioista 
Roomalaisessa oikeudessa 
 emancipare tarkoitti sitä, että isä 
vapauttaa täysi-ikäisen poikansa 
omasta määräysvallastaan. Vanhan 
ranskalaisen lain mukaan !'-vuotias 
poika pääsi isänvallasta tai muusta 
holhouksesta, kun avioitui tai oli 
käynyt sotaväen. Aikuiseksi tulleen 
 virallisen vapauttamisen 
 merkityksessä ’emansipaatio’  
kuuluu yhä oikeudelliseen 
 käsitteistöön.

seen sen yksisilmäisyyttä, keinotekoisuutta 
ja kankeutta kaiken sellaisen edessä, jolle 
ei näkynyt välitöntä syytä. Klassikot tuli 
asettaa vaikutusaikansa ympäristöön eikä 
luulotella, että mikään vanha hapatus voisi 
toimia sellaisenaan nykytilanteessa. Rena-
nin sanoin %#""-luvun ”ihmiskunta on pe-
ruuttamattomasti emansipoitunut, konsti-
tuoinut itsensä vapaaksi persoonaksi, ja 
jos sen hetken herpaantumista käytettäi-
siin hyväksi ja sovitettaisiin sille uusia kah-
leita, se särkisi ne leikiten.”( 

Kolme erityiskiistaa värjäsi vahvimmin 
uutta emancipationia: (maa)orjien, työ-
läisten ja naisten vapautus. Yhtäältä ’ta-
sa-arvon’ ja muun uudistusajattelun ni-
missä, toisaalta muuttuneitten tuotanto- 
ja kulutusolojen sallimana vaadittiin län-
simaissa maanomistajien, työnantajien ja 
(avio)miesten ylivallan sääntelyä tai ku-
moamista. Uutuutena näissä moderneissa 
tapauksissa oli korostuneemman ryhmäir-
tautumisen lisäksi se, että toisen suoman 
vapauden tai vapauttamisen rinnalle nousi 
vapautuminen tai itsevapautus.) 

Marxin mukaan ”työläisten emansipaa-
tion tulee olla työläisten omaa tekoa”. 
Monet sosialistit ajattelivatkin, että nais-

%'""-luvulla ’emansipaatio’ kytkeytyi 
roomalaiskatolisen kirkon palvelijoi-
den asemaan reformoidun kristillisyy-
den maissa. Esimerkiksi Britanniassa 
katoliset papit alistettiin tiukoille ra-
joituksille, joista he vapautuivat vä-
hitellen, osin %#!$ säädetyn emansi-
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tarkoitti myös muuta asioiden luovut-
tamista tai toisen haltuun uskomista. 
Siirtyykö emansipoituneen hallinta ja 
omistus vain toisiin näkyviin tai nä-
kymättömiin käsiin, emansipoituneen 
omiin käsiin vai kenties kokonaan pois 
päiväjärjestyksestä? 

Tätä juuri #$""-luvulla kysyttiin. 
Ranskalaisessa fi losofi assa koetettiin tur-
vata tai tärvätä kansalaisten itsemäärää-
mispyrkimyksiä. Yritettiin järjestää ja se-
koittaa järjen, tunteen ja tahdon suhtei-
ta. Filosofi a joutui kysymään itseltään, 
jääkö sille mitään käteen, kun erikoistie-
teet yksi toisensa jälkeen emansipoitui-
vat sen vallasta.

Naisemansipaation kohdalla kysy-
mykset kertautuivat ja vaikeutuivat. Avio-
puolisona ja jälkeläisenä nainen rinnas-
tui ikuiseen alaikäiseen. Miesajattelijat 
joutuivat omituiseen tilanteeseen, kun 
yksi heidän rakkaimmista käsitteellisistä 
pelivälineistään – ’nainen’ – karkasi kä-
sistä. Nainen täysi-ikäistyi valistuksen 
objektista valistuksen subjektiksi. Omin 
päin, käsin ja käsittein ajattelemaan al-
kanutta, fi losofointiin ryhtynyttä ei enää 

käynyt kesyttäminen eli ”totuttaminen 
käteen” (lat. mansuefacere).

Viitteet
#.        Klinge #%%&, '!$-%.
!.       Esipuheessaan #$!% toimittamiinsa Royer-

Collardin luentoihin. Ks. Vermeren #%%&, 
#(.

'.        Renan #$&$/#$%", '".
&.        Ks. Greiffenhagen #%(!, jossa myös Marxista 

ja muusta emansipaation käsitehistoriasta. 

Vrt. Enzyklopädie #%%".

Kirjallisuus
Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften. 

Meiner, Hamburg #%%".
M. Greiffenhagen, Emanzipation. Teoksessa Histo-

risches Wörterbuch der Philosophie, toim. J. 
Ritter. Schwabe & co, Basel & Stuttgart 
#%(!.

Matti Klinge #%%&, Porvariston nousu. Otava, Hel-
sinki #%%&.

Ernest Renan #$&$/#$%", L’avenir de la science. #(. 
p. Calmann-Lévy, Paris #%!!.

Patrice Vermeren #%%&, Une question de la Restau-
ration: qu’est-ce que la philosophie?. Teok-
sessa Philosophie, France, XIXe siècle. Écrits et 
opuscules, toim. Stéphane Douailler, Roger-
Pol Droit & Patrice Vermeren. Le livre de 
poche, Paris #%%&, #)-!$. 

ten ja muitten sorrettujen ihmisryhmien 
vapauttaminen riippuu ensi sijassa siitä, 
kuinka vapaa tulee uudesta muutosvoi-
masta, työväestöstä. Marx yleisti käsit-
teen tavalla, joka sittemmin on herättä-
nyt arvostelua (Althusser, Baudrillard). 
Hän tuli puhuneeksi ’yleisestä inhimilli-
sestä emansipaatiosta’. Hegel-kritiikkinsä 
ohessa Marx totesi, että harhakuvitelmis-
ta (kuten uskonnosta) ja etenkin niiden 
tarpeesta vapautuminen on kansan todel-
lisen onnen edellytys.

Mahdollisimman yleisen merkityk-
sen lisäksi ’emansipaatio’ sai #$""-luvul-
la myös mahdollisimman erityisiä merki-
tyksiä. Iskusanavoimasta todistaa vaikka-
pa Eugen Dühringin populistifi losofi an 
aikakausjulkaisu Emanzipator. Voidaan 
myös viitata kirjailija Karl Gutzkowin 
puheeseen ”lihan emansipaatiosta”. 

Sanan etymologia on omiaan suun-
taamaan ajatuksia erilaisten vapautumis-
ten ohessa myös itse vapauden käsittee-
seen. Emansipoituminen tarkoittaa la-
tinalaisittain siirtymistä ”pois kädestä”. 
Roomassa sen merkitys ei rajoittunut 
siihen, että poika pääsee isänsä hyppysis-
tä tai herra menettää otteensa orjaan. Se 

hra Michelet vaikuttaa huolestuneelta kiivailusta, joka saat-
taisi mädättää kaiken. Lausuessaan sanan insurgée, ”naiskapi-
nallinen”, puhuja oli katsonut merkitsevästi minua, minkä 
vuoksi en voinut olla hänelle vastaamatta.) 

MINÄ. 
Kyllä, ansaitsen kapinallisen nimen, kuten sen ansaitsi-

vat vuoden ’$% uranuurtajat. Pelkään sen sijaan pahoin, että 
te, ellette tapojanne paranna, kuolette vielä asianmukaisesti 
 ripittäytyneenä ja voideltuna... ja sen kaiken hyvin ansain-
neena!

(Oli herrojen kunnianarvoisan kokouksen aika äänestää.
Neljä koulukuntaa – kommunistit, saint-simonilaiset, 

fusionistit, falansterilaiset ja yksittäinen lehtimies hra de 
 Girardin yhtä äänekkäänä kuin kokonainen koulukunta kon-
sanaan – ovat naisen vapauden ja sukupuolten tasa-arvon 
kannalla.

Hrat Comte, Proudhon ja Michelet ovat naisen vapautta 
ja sukupuolten yhdenvertaisuutta vastaan.

Hra Legouvé lukemattomine kannattajineen tahtoo 
naisen vapautta ja haluaa, että nainen työskentelisi tullakseen 
miehen veroiseksi työtehtävien sama-arvoisuuden kautta.)

MINÄ.
Tämä tarkoittaa, että valtava enemmistö niistä, jotka ajat-

televat, ovat vaihtelevassa määrin Emansipaatiomme kannalla.
Nyt kun lukijani ovat perillä eripuraisista katsantokan-

noistanne, hyvät herrat, minä, nainen, puhun itse oman 
oikeuteni puolesta turvautumatta muuhun kuin Oikeu-
denmukaisuuteen ja Järkeen.

Suomentanut Jarkko S. Tuusvuori

Viite
 #. Katkelma teoksen La femme affranchie ensimmäisen niteen 

Résuméestä. Lacroix, Van meen & cie, Bruxelles #$*", !!#-%. 
Julkaistu teoksessa Philosophie, France, XIXe siècle. Écrits et 
opuscules, toim. Stéphane Douailler, Roger-Pol Droit & Pat-
rice Vermeren. Le livre de poche, Paris #%%&, (#%-!*. Toimit-
tajien mainitsemat dialogin osanottajien taustahahmot ovat 
seuraavat. Kommunistit: Étienne Cabet, Théodore Dezamy 
ja Constantin Pecqueur. Saint-simonilaiset: Armand Bazard, 
Prosper Enfantin ja Pierre Leroux. Fusionistit: Louis de Tour-
reil. Falansterilaiset: Charles Fourier. Niin ikää toimittajien 
mainitsemat dialogin pohjatekstit ovat seuraavat. Étienne 
Cabet: Le voyage en Icarie. Émile de Girardin: La liberté dans 
le mariage. Ernest Legouvé: Histoire morale des femmes. Jules 
Michelet: L’amour sekä La femme. Auguste Comte: Politique 
positive sekä Catéchisme positiviste. Pierre-Joseph Proudhon: 
La justice dans la Révolution et dans l’Église. Toistuva käsite 
égalité eri johdoksineen on tässä käännetty vaihtelevasti sano-
jen ”tasa-arvo”, ”tasavertaisuus” ja ”yhdenvertaisuus” avulla. 
Käsite équivalence on käännetty sanalla ”samanarvoisuus”. – 
Suomentajan huomautus.
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