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Genderteória és történeti tudat

Nőkkel foglalkozó kutatások ilyen-olyan formában egészen a XVIII. század 
végétől jelen voltak Oroszországban, amelyek azonban a XX. század végé-
ig nem tömörültek egybe, nem alkottak egységet. A rendszerváltástól kezd-
ve a genderkutatás keretein belül kapcsolódnak össze, intézményesülnek a 
nőkutatással foglalkozó különböző tudományos nézetek és módszerek. A 
mai orosz genderkutatás történeti, tudományos hátterét, jelenlegi helyzetét 
és jövőbeli perspektíváit tárja elénk Natália Puskareva. Puskareva, a nőtör-
ténelem nemcsak Oroszországban ismert kutatója, könyve bevezetésében a 
külföldi segítségek hálás felsorolásakor a budapesti Közép Európai Egye-
temnek is köszönetet mond.

A könyv két nagy része több fejezetre oszlik: Az első részben a nőkutatás 
fázisait ismerhetjük meg a történelemtudományokban a XIX–XX. század-
ban. A második rész szemrevételezi a genderkutatás kialakulását és különféle 
irányzatait a történelemtudományokban. Mindkét rész külön-külön figyelmet 
fordít az oroszországi és a tőle nyugatra fekvő területek kutatásaira.

A könyv első részében megismerjük a XIX. század elején élő Nyikolaj 
Karamzin orosz történész óhaját a nőkkel kapcsolatos kérdések megvá-
laszolására a történelemben. Ezt követően Puskareva felvázolja, hogyan 
fordult a néprajzkutatók, történészek, jogászok, publicisták érdeklődése a 
nők felé a XVIII. század kezdetétől; milyen társadalmi-politikai (nyugatos, 
szlavofil, narodnyik, szocialista) hatások formálták ezt az érdeklődést az 
1917-es forradalomig. Az író szimpatikus, tárgyilagos lelkesedéssel mutatja 
be a forradalmat közvetlenül megelőző és követő pezsgő húsz évet, amikor 
a forradalmi eszmék olyan fontos kérdésekre hívták fel a figyelmet, mint a 
prostitúció, az alkoholizmus, illetve a drogok használata a nők körében. A 
későbbiekben azonban a sokféle szempontot megmozgató színes pezsgést 
egy olyan lomha mozgású időszak követte, amelyet a kommunista állam 
ideológiai érdekei határoztak meg egészen az 1980-as évekig 

Ezután a történeti feminológia kialakulását követhetjük nyomon az 
Oroszországtól nyugatra eső területeken. Ezzel kapcsolatban széles skáláját 

MŰVELŐDÉSTÖRTÉNET ÉS HISTORIOGRÁFIA



16

kapjuk a különböző társadalomtudományi irányzatoknak, pl.: szociológia, 
történelem, amelyek közösen alakították ki a történeti feminológia mód-
szertani és intézményi rendszerét.

Az első rész utolsó fejezetében a nőkutatás oroszországi helyzetének be-
mutatása folytatódik 1980-2000 között. Az 1980-as évek előtt az antifemi-
nista propaganda miatt hosszú ideig erősen korlátozottak voltak a nőkutatás 
lehetőségei, amelyeket a szociológiai változások és a független nőmozgal-
mak aktivizálódása szélesített ki a rendszerváltás idején. Ezzel kapcsolatban 
a szerző megvizsgálja azokat a tudományos irányzatokat és módszereket, 
amelyek meghatározták a nőkutatást Oroszországban a XX. század végén.

A könyv második részében a genderkutatást vizsgálja a szerző a történet-
tudományok rendszerében. Először azokat a XIX–XX. századi, különböző 
tudományos koncepciókat (biológiai, szociológiai, pszichológiai stb) ismer-
jük meg, amelyek nagymértékben hozzájárultak a genderkoncepció formá-
lódásához. Puskareva világosan leírja a genderfelfogás alapvető koncepció-
it, megközelítéseit és képviselőit, majd rátér a nőkutatás és a genderkutatás 
különbözőségeinek megállapítására. A genderkutatás elvi és módszertani 
alapjainak segítségével mutatja be, hogyan vezet az út a nőkutatástól és a 
történeti feminológiától a genderig, illetve a történeti genderkutatásig. Ez-
zel kapcsolatban, a fejezet végén az író röviden vázolja a genderkutatás 
lehetőségeit a  mai orosz történetírásban.

Ezt követően Puskareva a történeti genderkutatás segédtudományait ve-
szi számba, amelyek saját megközelítéseikkel, módszereikkel segítik és szí-
nesítik a történeti genderkutatást. A könyvben így kap figyelmet az össze-
hasonlító történeti nyelvészet, a pszichológiából ismert kollektív emlékezet, 
az oral historyval kapcsolatos interjú készítés, valamint az önéletrajzírás 
vizsgálatai, és végül a szociológia, antropológia és néprajz tudományok ne-
mek viszonyát vizsgáló szempontjai.

A könyv melléklete szintén két nagy részre oszlik. Az első részben a 
feminista megközelítést és annak oroszországi helyzetét ismerteti a szerző. 
Puskareva ezzel nagyban hozzájárul annak a tévhitnek az eloszlatásához, 
miszerint a genderkutatás és a feminizmus egy és ugyanaz, és nem a nemek 
viszonyát vizsgáló nézetek egyike a sok közül. A melléklet második része 
két egyetemi kurzus: „Női és genderkutatás a történelemben: metodológia 
és metodika”, valamint „Gendertörténelem: metodológia és metodika” iro-
dalomjegyzékkel és kérdésekkel ellátott programvázlatát  tartalmazza.

A könyv vitathatatlan érdeme az egyes fejezetekhez és a mellékletekhez 
tartozó külföldi és orosz szakkönyveket is ismertető irodalomjegyzék. Pus-
kareva olyan alaposan ismerteti a nő- és a genderkutatás történeti és sokszí-
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nű tudományos hátterét, hogy nemcsak a kezdő genderkutató kap világos 
válaszokat, de azok is, akik a témával kapcsolatos avítt, negatívan elfogult 
előítéleteket naprakész tényekre szeretnék cserélni.      
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