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KAKSI SUKUPUOLTA - YKSI HISTORIA?
NAISHISTORIA, MIESHISTORIA, SUKUPUOLTEN1 HISTORIA JA NIIDEN MERKITYS HISTORIAKÄSITYKSELLEMME

Eve Rosenhaft

On aika tunnustaa se mahdollisuus, että tämän
hetken naisten menneisyyttä koskevasta tieteel-
lisestä keskustelusta löytyy näkökulmia, joiden
edustajat eivät voi enää keskustella keskenään.

Näin totesi Barbara Duden esitelmässään,
jonka hän piti Frankfurtin Naistentalossa ja joka
ilmestyi marraskuussa 1993 Feministische
Studien-lehdessä.2  Hän osallistui puheenvuo-
rollaan Judith Butlerin Gender Trouble -kirjan
näkemyksistä syntyneeseen vilkkaaseen
keskusteluun.3  Butlerhan edustaa radikaalia
dekonstruktivismia, jonka mukaan sukupuoli-
identiteetti on diskursiivisesti tuotettu kulttuuri-
nen konstruktio. Radikaalia Butlerin ajattelussa
on hänen tapansa tarkastella kokemusta
sukupuolittuneesta ruumiillisuudestakin fiktiona
- kokemusta, jota yleensä pidetään niin naisten
kuin miestenkin subjektiuden kehittymisen edel-
lytyksenä.

Sosiaalinen sukupuoli (gender) sisältää
myös ne diskursiiviset/kulttuuriset keinot, joilla
�seksualisoitu luonto� tai �luonnollinen sukupuo-

li� tuotetaan ja joilla käsityksiä niistä ylläpide-
tään. Ruumis tuotetaan �esidiskursiiviseksi�,
kulttuuria edeltäväksi, poliittisesti neutraaliksi
pinnaksi, jolla kulttuuri toimii.4

Butlerin mukaan �biologinen sukupuoli�/
�sex�, biologinen ero naisten ja miesten välillä,
häviää �sosiaaliseen sukupuoleen�/ �gender�,
kulttuurisesti muovautuneisiin toiminta- ja
tulkintamalleihin, jotka on selitetty �biologisen
sukupuolen� avulla. Butler menee näin totuttua
pidemmälle historiallistaessaan myös ruumiilli-
sen sukupuolisuuden. Ruumista ei ole ennen
kulttuuria eikä sen ulkopuolella. Tähän vastaa
naisen ruumista tutkinut historioitsija (Barbara
Duden, TK): �Kukaan dekonstruktivisti ei saa
minua luopumaan elävästä ruumiillisuudestani.�5

Duden ottaa kuitenkin Butlerin vakavasti
�keskustelussa naisista historiassa�. Butler ei ole
historioitsija, ja häntä on jopa syytetty oman
historiallisuutensa ja esittämiensä teesien �ma-
teriaalisen perustan� huomiotta jättämisestä6

sekä siitä, että hänen voluntaristinen vastauk-



sensa teoksensa teemaan - hegemoniset
diskurssit mullistuvat siten että sukupuoli-
identiteettejä lavastetaan - tuntuu olevan loogi-
sessa ristiriidassa diskurssin kaikkivoipaisuuden
kanssa. Butlerin inhimillisten havaintojen
kulttuurisidonnaisuutta korostava argumentointi-
tapa viittaa kuitenkin historiallistavaan tarkas-
teluun. Naisellista ja miehistä koskevien käsi-
tysten, mutta myös sukupuoli-identiteetin,
luonnollisuuden kieltäminen johtaa loogisesti
historiallistamiseen, varsinkin kun tämä kieltä-
minen on osa feminististä projektia, joka pyrkies-
sään muuttamaan nykyoloja korostaa muutok-
sen mahdollisuutta ylipäänsä.

Eräät, erityisesti amerikkalaiset,
naishistorioitsijat ovat jo 1980-luvulla löytäneet
dekonstruktivismin, mutta he ovat soveltaneet
sitä harvemmin Butlerin ehdottomuudella.
Angloamerikkalaisista historioitsijoista on mai-
nittava ennen muuta Joan Scott, joka on innos-
tanut katsomaan kulloistakin sukupuoli-
järjestelmää, siis naisten ja miesten asemaa
yhteiskunnassa, osana diskursiivisiin rakenteisiin
nivoutuneiden käytäntöjen ja tulkintojen järjes-
telmää, jotka ovat mukana rakentamassa kult-
tuuria ja jotka lävistävät kaikki instituutiot. Scott
pitää tärkeänä tarkastella sukupuolta käsittee-
nä - irrallaan sukupuolista, elävistä naisista ja
miehistä - joka viittaa diskursseja rakenteista-
vaan logiikkaan; sukupuoli tarkoittaa
kategoriajärjestelmää, joka on kaksinapainen ja
hierarkkisoiva. �Naisellista� ja �miehistä� ei voi
näin ollen tarkastella irrallaan logiikasta, joka
asettaa �aktiivisen� ja �passiivisen�, �julkisen� ja
�yksityisen�, �tiedon� ja �tunteen�, ja myös �mus-
tan� ja �valkoisen� toistensa vastakohdiksi. Mutta
vielä enemmän, sukupuolikategoriat edeltävät
tavallaan näitä muita kategorioita.7  Näin argu-
mentoidessaan Joan Scott yhtyy Michel Foucaul-
tin teesien seksuaalisuutta koskevan diskurssin
ensisijaisuudesta länsimaisen kulttuurin histori-
assa.8   Sekä Scott että Foucault riisuvat
seksuaalisuudelta luonnollisuuden, mutta palaut-
tavat sen samalla keskeiseksi yhteiskunnallisten
merkitysten antajaksi. Feministihistorioitsijoiden
suuntautuminen poststrukturalismiin tai
dekonstruktivismiin on herättänyt myös arvos-
telua. Aluksi kysymys ruumiillisuudesta, johon
Barbara Duden alun sitaatissa viittaa, jäi taka-
alalle kiisteltäessä siitä, murensiko sukupuolen
nimeen vannominen naisten omaa identiteettiä
ja sulki näin heidät toimivina subjekteina pois
historiasta. Scottin lähestymistapa oli ristiriidas-
sa niiden feministien poliittisen projektin kans-
sa, jotka olivat lähteneet etsimään naisten

toimijuutta menneisyydestä tarjotakseen esiku-
via nykytytöille ja �naisille oman minän raken-
tamisessa. Näkökulmaero johti ainakin englan-
tilaisella kielialueella vastakkainasetteluun
�naishistorian� ja �sukupuolihistorian� välillä.9

NAISHISTORIA SUKUPUOLIHISTORIANA

Barbara Duden ei siis ole yksin kritisoidessaan
sukupuoleen kategoriana keskittyvää tutkimus-
suuntaa. Mutta kritiikin ei tarvitse merkitä, että
naishistorian ja sukupuolihistorian edustajat ei-
vät voisi enää keskustella keskenään. Käytän-
nön tutkimustyössä muutamat historioitsijat ovat
ottaneet vastaan dekonstruktivistisen haasteen
- he tunnustavat diskurssien mahdin, mutta ha-
luavat myös tehdä näkyväksi ihmisten mahdol-
lisuuksia kehittää aineellisten kokemustensa
pohjalta omia diskursseja ja vastadiskursseja ja
elää niitä hegemonisten diskurssien yli ja ohi.

Esimerkin tästä lähestymistavasta tarjoaa
amerikkalainen historioitsija Kathleen Canning.
Hän argumentoi Weimarin tasavallan ajan
tekstiilityöntekijäliiton naisten harjoittamaa po-
litiikkaa käsittelevän tutkimuksensa perusteel-
la, että ruumista - varsinkin naisen ruumista -
on tarkasteltava �monikerroksisena, (yhtäältä)
vallan käytön ja (toisaalta) subjektiuden tai vas-
tarinnan paikkana�, yhteiskunnallisten
diskurssien ja yksittäisten ihmisten aineellisten
kokemusten leikkauspisteenä. Subjekti rakentuu
kokemuksista tässä diskurssien kehikossa. Nais-
puoliset tekstiilityöntekijät saivat ammattiliiton
kuuntelemaan naisten erityisiä tarpeita ja esit-
tämään niitä koskevia vaatimuksia, kuten esi-
merkiksi raskaina olleiden naisten työsuojelun
kehittämistä. Naiset onnistuivat saamaan äänen-
sä kuuluviin tuomalla esiin oman
ruumiillisuutensa tai naisten kokeman ruumiilli-
sen rasituksen, asettamalla omat ruumiinsa nä-
kyville kuvissa, joissa raskaana olevat naiset
seisovat koneiden ääressä tai kuvauksissa, jois-
sa naiset kertoivat arjestaan.1 0 Se, että naiset
onnistuivat kehittämään uutta politiikkaa omal-
la ruumiillaan, selittyy Canningin mukaan muun
muassa sillä, että naisruumis oli Weimarin tasa-
vallan diskursiivinen keskipiste - äidin naiselli-
suudesta puhuttiin myönteisessä hengessä, kun
taas �Uusi Nainen� sai kielteistä huomiota. Nais-
puolisten tekstiilityöläisten esiin tuoma naiseus
yhtä aikaa produktiivisena ja reproduktiivisena
leikkasi niin hegemonisen keskustelun naisista
äiteinä kuin työväenliikkeen käymän keskuste-
lun naisista työläisinä.1 1 Canning näyttää
sovittavan tarkastelutapaansa naishistoriaa ja
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dekonstruktivistissävytteistä sukupuolten histo-
riaa. Kun hän tekee naishistorialle tyypillisiä ky-
symyksiä �Mitä naiset ovat ja mitä heistä voi
tulla tai mitä he voivat itsestään tehdä�, käy ilmi,
että �naishistoria� on �sukupuolten historiaa�
mikäli se reflektoi kriittisesti naisena olemista.1 2

SUKUPUOLTEN HISTORIA
JA  MIESHISTORIA

Sukupuoli on jo saanut useita merkityksiä. Vaik-
ka kriittinen naishistoria alkoikin ensin tutkia
naiseuden historiallista rakentumista, ymmärret-
tiin pian, että myös mieheys on historiallinen
konstruktio. Mieheys ja naiseus edellyttävät
käsitteellisesti toisiaan, koska ne rakentuvat suh-
teessa toisiinsa. Koska sukupuolten historia ot-
taa kohteekseen sukupuolten �tuottamisen� ja
ne yhteiskunnalliset suhteet, joissa sukupuoli-
identiteetit ja-roolit toteutetaan, se edellyttää
�naishistorian� rinnalle �mieshistorian�: miehe-
nä olemisen historian. Niinpä Ute Frevert veto-
aa WerkstattGeschichte -lehden kuudennen,
mieshistorialle omistetun, numeron johdannos-
sa, että mieshistoria on tunnustettava
naishistorian läheiseksi täydentäjäksi ja
askeleeksi kohti sukupuolten historian toteutu-
mista.1 3

Ei voi muuta kuin yhtyä Ute Frevertiin, kun
hän esittää, että mieheydeltä on lopultakin riisut-
tava normaaliuden, itsestäänselvyyden, yleis-
ihmisyyden kaapu ja asetettava se naiseuden
tapaan historiallistavaan tarkasteluun. Toivetta
siitä, että mieshistoria toisi tasapainon sosiaali-
historiaan tai sovittaisi naishistorian synnyttämää
vinoumaa, on kuitenkin tarkasteltava kriittisesti
niin tiedepoliittisessa kuin metodologisessakin
mielessä. Ensiksi poliittinen ulottuvuus. Ute
Frevert huomauttaa, että angloamerikkalaisessa
kulttuurissa mieshistoria on pidemmällä kuin
Saksassa ja siksi koko sukupuolihistoriallinen
keskustelu on siellä edistyneempää. Kun asiaa
tarkastelee lähemmin, käy ilmi, että Saksassa
mieshistoriaa kirjoittavat suureksi osaksi (ehkä
suurimmaksi osaksi) naiset.1 4 Se kuuluu ehdot-
toman feministiseen projektiin, jota kutsutaan
sukupuolten historiaksi. Englannissa ja Yhdys-
valloissa tilanne on toisin; siellä miehet ovat ot-
taneet mieshistorian haltuunsa. Miehet eivät
välttämättä kirjoita mieshistoriaa vähemmän
kriittis-emansipatorisesti kuin naiset,1 5 mutta
poliittisesti asetelma on pakostakin toinen.
Naistutkijoiden mieshistoriaa tai miestutkimusta
(Men�s Studies) kohtaan tuntemaa epäluuloa ei
voi noin vain hälventää - ei ainakaan Yhdysval-

loissa, jossa vaatimus miestutkimusinstituuttien
perustamisesta sukupuolten välisen tasa-arvon
nimissä muistuttaa aivan liikaa vaatimusta isän
oikeuksista syntymättömään lapseen, puhumat-
takaan Iso-Britanniasta, jossa naistutkimusta ei
useimmissa yliopistoissa tunnusteta viralliseksi
oppiaineeksi ja jossa naistutkijat sen vuoksi pitä-
vät naistutkimusta hengissä vapaaehtoistyöllä.1 6

Tässä tilanteessa ei voida välttämättä pitää etuna
sitä, että mieshistoria tekee sukupuolten
historiasta akateemisesti salonkikelpoisempaa.
Ei siis ole ihme, että juuri mieshistorian kohdal-
la angloamerikkalaisten feministien keskustelu
uhkaa vaieta. Sillä jos naishistoria ei kelpaa il-
man sukupuolten historiaa, näyttää väite, ettei
sukupuolten historia onnistu ilman mieshistoriaa,
vahvistavan epäilyn, että uudistuvan valtavirta-
historian on haukattava historiallinen tutkimus
naisten elämästä ja toiminnasta.

Itse asiassa näyttää siltä, että monien
mieshistoriaa puolustavien puheenvuorojen ta-
kana on toive siitä, että mieshistorian avulla
voitaisiin salakuljettaa feministinen/sukupuoli-
herkkä lähestymistapa valtavirta- tai universaali-
historiaan. Esimerkiksi Ute Frevert perustelee
argumentaatiotaan sillä, että naishistoria on aina
jäänyt �ovien ulkopuolelle�, koska se ei ole näyt-
tänyt relevantilta historiantutkimuksen perinteis-
ten kysymyksenasettelujen näkökulmasta.
Naishistoria ei ole onnistunut muuttamaan pe-
rinteistä historiakäsitystä, jossa Bismarckin ul-
kopolitiikka ja puolueohjelmat - miesten toimin-
ta - ovat yhä etusijalla. Ovien avaamiseen täh-
täävä poliittinen projekti on kuitenkin ristiriidas-
sa metodologisen näkökulman kanssa, joka
paikantuu sukupuolen käsitteeseen. Sillä jos
mieshistoria onnistuu esittämään Bismarckin
miehenä muiden miesten joukossa, problema-
tisoimaan hänen mieheytensä sen sijaan, että
hänet esitetään tapahtumahistorian toimijana,
mieshistoriakin jää �ovien ulkopuolelle�.1 7 Mies-
historia, joka asettaa kysymyksiä suku-
puolihistorian hengessä, eli historiallistaa mie-
heyden, johtaa yhtä radikaaleihin metodologisiin
seurauksiin kuin naishistoria.

SUKUPUOLTEN HISTORIA(T) JA
UNIVERSAALIHISTORIA

Mitä metodologisia seurauksia nais-/mies-/suku-
puolten historialla sitten on historiankirjoituksel-
le? Tarkemmin ilmaistuna: miten nämä uudet
suuntaukset ovat integroitavissa universaalihisto-
riaan vai onko se ylipäänsä mahdollista? Ensinnä-
kin on huomattava, että sukupuolen käsitteen
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käyttäminen voidaan tulkita yritykseksi sovittaa
naisten historia universaalihistoriaan. Se, että
naisilla on ollut julkisten tapahtumien historias-
sa ulkopuolisen rooli, on mitätöinyt yritykset
integroida heidät systemaattisesti universaali-
historiaan, koska se on suuntautunut valtapoli-
tiikkaan. Tämä ulkopuolisuus lakkaa kuitenkin
olemasta strateginen ongelma, kun naiset voi-
daan kirjoittaa julkisen diskurssin kautta osaksi
yhteisöä. Tämän strategian sukupuolipoliittinen
kaksiteräisyys on jo tuotu esiin: Toisaalta nais-
ten elämä itsenäisenä, jo sinänsä historiantut-
kimuksen huomion ansaitsevana alueena hävi-
ää, kun nainen palautetaan suhteeksi mieheen
ja hän legitimoituu historian tutkimuksen koh-
teeksi juuri tänä suhteena. Toisaalta sukupuoli-
historiallisen tutkimuksen sitoutumisesta
diskursseihin ja symbolisiin representaatioihin
seuraa naisellisten kokemusten arvon kohoami-
nen. Juuri siellä, missä ihmiset (naiset) eivät
näytä toimivan ja ovat siis �historian ulottumat-
tomissa�, auttaa näkökulma, joka nimeää myös
toiveet, havainnot ja esitykset tapahtumiksi.1 8

Se hinta, mikä naisille saavutetusta uudesta
näkyvyydestä on maksettava, on esimerkiksi
juuri dekonstruktivismin mukana tuleva �teoreet-
tinen painolasti�, joka tuo kieleen tiettyä ras-
kautta ja kankeutta ja tuntuu monesta
feministihistorioitsijastakin vieraalta. Suhteita
paljastavan ja tulkitsevan historiankirjoituksen
täytyy käyttää kieltä ja esitystapaa, joka mahdol-
listaa abstrahoinnin ja jonka avulla pystytään
esittämään sellaisia kommunikaatio- ja
tulkintaprosesseja, jotka eivät aina ilmene toi-
mintana.

Toisaalta sukupuolihistoriaan kuuluu suku-
puolen konkretisoiminen, tai kuten Karin Hau-
sen ja Heide Wunder asian ilmaisevat, �histori-
an havainnointimme järjestäminen niin, että
sekä naiset että miehet tulevat näkyviksi omal-
le sukupuolelleen tyypillisine sosiaalisine
paikkoineen ja toimintatiloineen.�1 9 Tälläkin
toiveella on kuitenkin paradoksaalisia seurauk-
sia, mikä tulee näkyviin, jos huomioimme
määritelmässä mainitsematta jätetyt
sukupuolispesifit intressit. Hausenin ja Wunderin
tarkoittama järjestely voi näet merkitä yhtä lail-
la valintaa, poissulkemista kuin täy-
dentämistäkin.

UNIVERSAALIHISTORIA SUKUPUOLTEN
HISTORIANA

Aluksi on todettava, että sukupuolten historia
on tuonut mahdollisuuden toisinnäkemiseen
myös perinteisen historiantutkimuksen sisällä,
jossa suuntaudutaan yhä edelleen poliittisiin eli
julkisen elämänpiirin tapahtumiin. Sukupuoli-
historialliset tutkimukset ovat osoittaneet, että
perinteisesti murrosvaiheina pidetyissä tapahtu-
missa, kuten uskonpuhdistuksessa tai Ranskan
suuressa vallankumouksessa, niin naiset kuin
miehet, niin naiseus kuin mieheys, olivat osalli-
sina yhteiskunnan kaikkiin tasoihin
vaikuttaneessa kuohunnassa. Sukupuoli on kaik-
kialla läsnä, ei vain koska naiset toimivat ja esiin-
tyivät julkisesti, vaan koska muutokset kirkolli-
sissa ja valtiollisissa instituutioista johtuivat yh-
teiskunnallisten suhteiden kriisiytymisestä ja
uusiutumisesta, yksittäisten ihmisten ja yhteis-
kunnallisten ryhmien fyysisen ja psyykkisen it-
seymmärryksen muutoksista, lyhyesti ih-
misluonnon uudelleentulkinnasta, mikä ilmenee
aina sukupuolittuneesti. Ranskan vallankumousta
diskurssianalyyttisesti ja ruumiinhistoriallisesti
tarkastelleista tutkimuksista käy ilmi, kuinka kes-
kellä poliittista vallankumousta tapahtui kulttuu-
rinen murros. Myöhäisvalistuksen poliittista teo-
riaa olennaisesti rakentaneet keskustelut hyve-
estä, välttämättömyydestä erottaa yksityinen ja
julkinen toisistaan sekä ihannekansalaisesta oli-
vat vallankumouksen kuluessa poliittisen ja per-
he-elämän ohjeena. Vasta tässä prosessissa syn-
tyi aktiivinen mieskansalainen, jota luonnehti tie-
toisuus omasta itsestä ja oma ruumiillinen
habitus. Samanaikaisesti osoitettiin, ettei aktii-
vista naiskansalaista voinut tai saanut olla.2 0

Jos etsimme esimerkkiä paradigman
muutoksesta, joka palautuu sukupuoli-
historialliseen tutkimukseen - historiallisesta ai-
kakaudesta, jota on voitu tulkita aivan uudel-
leen sukupuolihistoriallisen tutkimuksen valossa
- niin tulkinnat Saksan historian dramaattisista
vaiheista ensimmäisestä maailmansodasta Wei-
marin tasavaltaan ja Kolmanteen valtakuntaan
tarjoavat oivallisen esimerkin. Tutkimuksen suun-
ta on viitoittunut jo aikalaiskäsityksestä, joka
hahmotti ensimmäisen maailmansodan trauman
sukupuolittuneesti. Mutta varsinaisesti ansio sii-
tä, että olemme oppineet näkemään vuosien
1914 ja 1945 välisen ajan käänteentekevänä
vaiheena sukupuolten välisissä suhteissa ja su-
kupuoli-identiteeteissä, kuuluu viimeisten 20
vuoden aikana tehdylle sukupuolihistorialliselle
tutkimukselle - nais-, mies- ja ruumiinhistori-



22
allisista tutkimuksista on luettavissa, että muu-
toksissa olivat osallisina niin valtio, porvarillinen
yhteiskunta, naiset kuin miehetkin. Poliittisen
historian tutkimuksessa on tällä hetkellä mah-
dotonta puhua kansallissosialismista huomioi-
matta rasismia ja myös seksismiä sen poliittise-
na käyttövoimana.2 1 Ehkä voidaan jo puhua
sukupuolten välisten suhteiden saksalaisesta
poikkeusmallista, �Sonderwegistä�. Elisabeth
Domansky on esittänyt, että sodankäynnin vaa-
timuksista (ensimmäisen maailmansodan aikana,
TK) syntyi saksalainen, interventioita kan-
salaisten elämään tekevän valtion sovellutus, kun
sota pakotti valtion murtamaan patriarkaalisen
perherakenteen ja avasi näin tietä uudenlaiselle
sukupuolijärjestykselle.2 2 Kun huomioidaan rotu-
ja sukupuolipolitiikan punoutuminen kansallis-
sosialistiseen järjestelmään, Saksan valtiollispo-
liittista �Sonderwegiä� on katsottava uudessa va-
lossa - sukupuolten väliset suhteet näyttävät
nousevan sen keskiöön.23

KAKSI SUKUPUOLTA, YKSI HISTORIA?

Se, että naiset ovat kaikesta huolimatta olleet
häviäjiä menneisyyden tapahtumissa - uskon
puhdistus tai Code Napoléon sulki heidät pyhään
kotitalouteen,2 4 kansallissosialismi silpoi heitä ja
teki heistä oikeudettomia ja vallattomia - näytti
aluksi vahvistavan perinteisen universaali-
historian sisältöön kriittisesti suhtautuvaa näkö-
kulmaa, joka ei kuitenkaan vapautunut univer-
saalihistoriallisesta pakosta rakentaa yleistyksiä
ja hierarkioita. Uuden naisliikkeen ja sitä kautta
feministisen historiankirjoituksen lähtökohta
sukupuolesta valta- ja intressipositiona johtaa
helposti houkutukseen kääntää universaali-
historia reflektoimatta päälaelleen ja korvata
luokkaristiriita sukupuoliristiriidalla etsittäessä
historian käyttövoimaa. Vaikka tätä ei useinkaan
eksplikoida, feministihistorioitsijoiden päättymät-
tömältä vaikuttava keskustelu patriarkaatista
viittaa universalistiseen historian ymmärtämi-
seen.2 5

Mutta juuri se tosiasia, että naisten suh-
detta menneisyyteen leimaa kärsimys, pakottaa
kyseenalaistamaan universaalihistorian ja sen
tietoteorian: ovatko perinteiset tavat tarkastella
menneisyyttä, se historia, joka nyt ymmärretään
oikeaksi, kykeneviä käsittelemään ja tulkitse-
maan inhimillisten kokemusten koko kirjoa, niin
kuin se antaa ymmärtää. Naishistoria haastoi
universaalihistorian ensimmäisen kerran kyseen-
alaistaessaan perinteisen periodisoinnin. Haas-
te kiteytyi Joan Kellyn esittämässä kysymykses-

sä, oliko naisilla renessanssia. 2 6 Hän halusi tie-
tää näyttäytyikö renessanssi naisten elämän
näkökulmasta merkityksellisenä käännekohtana.
Kysymyksen voi asettaa yleisemmin: millä pe-
rusteilla jokin aikakausi tai murroskohta määrit-
tyy, jos väestön valtaosa ei sitä koe tai kokee
sen eri tavalla kuin ne, joihin meidän katseemme
on kiinnittynyt. Kelly osoitti, että renessanssi ja
humanismi olivat kyllä miehille vapauttavia aika-
kausia, mutta naisten näkökulmasta tarkastel-
tuna näkymä on toinen: renessanssin ja huma-
nismin kulttuurieliittiä leimasi naisvihamielisyys,
mikä antoi naisille aiempaa vähemmän tilaa to-
teuttaa itseään. Murrosta ei kielletä, mutta se
arvotetaan toisin. Tämä on yhä edelleen ylei-
nen tulos, kun tarkastellaan empirian pohjalta
naisten elämän näkökulmasta siirtymiä aikakau-
desta toiseen, vaikka toisaalta painotetaan myös
patriarkaalisten olosuhteiden järkähtämättö-
myyttä ja pitkäkestoisuutta aikakausien yli, ku-
ten keskiajan tutkija Judith Bennett on tehnyt
.2 7 Jos kuitenkin on yksi historia, niin se on yhtä
lailla taantumien kuin edistyksenkin historiaa.
Mutta kuinka suhtautua historiaan, joka suun-
tautuu samanaikaisesti eteen- ja taaksepäin?

Edellä esitelty pyrkimys sukupuolen tai
sukupuolittain eriytyneiden kokemusten konkre-
tisoimiseksi paljastaa pakostakin sen, että
universaalihistoriaan sisältyvä ajatus siitä, että
se olisi kaikkien yhteistä historiaa, on pelkkä fik-
tio. Päinvastoin, yritys kirjoittaa kaikkien histo-
riaa pakottaa abstraktioon ja siten historiallisen
�normaalisubjektin� konstruoimiseen - siis
ajattelumalleihin, jotka perustuvat valintoihin. Ei
siis ole naishistorian �syy�, että se on niin vai-
keasti sovitettavissa valtavirtahistoriankirjoituk-
seen, vaan ongelman ydin on rakenteellinen:
universaalihistoria lähtökohtaisesti sulkee pois
osan inhimillisestä kokemuksesta. Sen vuoksi
itsestään tietoiseksi tulleeseen mieshistoriaan ei
voi sisältyä lupausta universaalihistorian täyden-
tymisestä, vaan se päinvastoin alleviivaa sitä
monimuotoisuutta ja erirytmisyyttä, jolle yhteis-
kunnallinen elämä on perustunut myös mennei-
syydessä. Sosiaalinen järjestys ei koskaan ra-
kennu ensi sijassa yhtäläisyyksistä, vaan olen-
naisinta ovat samoille aineellisille olosuhteille
perustuvat, mutta kuitenkin toisistaan poikkea-
vat kokemukset. Sosiaalinen järjestys on aina
kategorisoitujen erojen välistä leikkiä tietyssä
ajassa ja paikassa. juuri nais- ja sukupuolten
historiaa tutkivien piirissä on viime aikoina alet-
tu painottaa itsetietoisuuden ja kokemusten ero-
ja erilaisten kategorioiden kuten sukupuolen,
rodun ja luokan sisällä.2 8
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Se looginen johtopäätös, joka voidaan teh-

dä yrityksestä kirjoittaa universaalihistoriaa
sukupuolten historiana on se, ettei kahdella suku-
puolella voi koskaan olla yhtä historiaa. Tämä
johtopäätös kyseenalaistaa koko tähänastisen
historiankirjoituksen. jos pidämme kiinni tästä
johtopäätöksestä, miten se vaikuttaa mennei-
syyden ymmärtämiseen ja esittämiseen? Ensin-
näkin, historiantutkijan on suhtauduttava skep-
tisesti kaikkeen hierarkisointiin aiheiden ja näkö-
kulmien suhteen. Kun ruohonjuuritasolle katsova
sosiaalihistoria on kiistänyt poliittisen tapahtuma-
historian ensisijaisuuden historiatieteen piirissä,
niin naishistoria on kyseenalaistanut sen, että
historiaa - tietämisen arvoista menneisyydestä
- tapahtuisi ylipäänsä vain yhdellä yhteiskunnan
tasolla. Sillä sen jälkeen, kun uskoa universaali-
historian kykyyn kertoa kaikkien ihmisten men-
neisyydestä on alettu horjuttaa, on vaikea aset-
taa mitään historian alaa muiden edelle ajatel-
len, että se olisi muiden historioiden kivijalka.

Edellä esitetty ei ole mitenkään helpotta-
vaa niiden naishistorioitsijoiden näkökulmasta,
jotka työskentelevät historioitsijayhteisön sisäl-
lä ja haluavat poliittisista syistä pysyä siellä. Sen,
joka opettaa sukupuolten historiaa, on jo kauan
sitten pitänyt kysyä itseltään, eikö kuitenkin ole
yhtä historiaa, yhtä kertomusta menneisyydes-
tä, joka asettuu muiden historioiden edelle tai
jonka tunteminen olisi edellytys myöhemmälle
tiedonhankinnalle. Usein on helpottavaa huoma-
ta, että institutionaalisista syistä ei voi vastata
kieltävästi, vaikka tietenkin pitäisi. On vaikeaa
vaihtaa tuttu historiakäsitys, jolle historioitsijoi-
den käymät keskustelut ovat rakentuneet, tun-
temattomaan. Naistutkijoille feminismin dilem-
ma - erillisyys vai integraatio - ei ole pelkästään
kompromissin etsimistä utopian ja todellisten
toimintamahdollisuuksien välillä vaan myös
identiteettikysymys. Ei ole yllättävää, että juuri
Yhdysvalloissa, jossa naistutkimus on pisimmälle
institutionalisoitunut, ovat ilmestyneet ensimmäi-
set naishistorian oppikirjat. Oikeastaan yhtä
vähän yllättää se, että näitä oppikirjoja moiti-
taan universaalihistoriallisesta otteesta, vaikka
naishistorian pitäisi räjäyttää perinteisen tutki-
muksen puitteet.2 9

Palataan takaisin kysymykseen siitä, miten
erojen hyväksyminen muuttaa historiakäsitys-
tämme. Totesimme, että hierarkiat ovat muut-
tuneet epäilyttäviksi. Toiseksi, uusi historiankir-
joitus on vähintään yhtä kiinnostunut jatkuvuu-
desta kuin muutoksesta. Se ei väitä itsepintaisesti
tietyn historiallisen muutoksen koskettavan kaik-
kia yhteiskunnan tasoja, vaan se tarkastelee

tutkimuskohdettaan erityisenä, omaa liike-
oppiaan toteuttavana suhdeverkostona ja etsii
toiminnan tilan, voiman ja vaikutuksen suhdet-
ta kussakin tilanteessa. Kiinnostus kausaliteet-
teihin jää hieman taka-alalle, mikäli niillä viita-
taan inhimillisestä toiminnasta riippumattomiin
syvärakenteisiin. Uusi historiankirjoitus tarttuu
valtasuhteisiin ja vallan vaikutuksiin, mutta ym-
märtää vallan ennen muuta arjessa toteutettu-
na ja koettuna suhteena eikä ensisijaisesti jon-
kun ryhmän tai instanssin harjoittamana
vallankäyttönä. Kaikki tämä loitontaa historian
kirjoittamista keskittävästä ja hierarkkisoivasta
esitystavasta. Uudenlainen esitystapa korostaa
synkroniaa, samanaikaisuutta j a välttää suljet-
tuja narraatioita. Useita tapaustutkimuksia ase-
tetaan rinnan tai peräkkäin, ja järjestyksen
tietynlainen mielivaltaisuus tai sen avoin
keinotekoisuus tekee kertojan toiminnasta nä-
kyvän ja murentaa näin illuusiota
persoonattomasta, autoritatiivisesta, itsestään-
puhuvasta historiasta.

Edellä on kuvattu ehdottoman postmoder-
ni tapa kirjoittaa historiaa. Kun ottaa huomioon
aiemmin hahmotellun vetovoiman sukupuolten
historian ja dekonstruktivismin/poststrukturalis-
min välillä, postmoderni ei yllätä. Ymmärrettävis-
tä syistä feministinen tutkimus suhtautuu
poststrukturalistisen skeptisesti moderneissa
luonnon- sekä yhteiskunta- ja humanistisissa tie-
teissä esitettyyn objektiivisuuden ja yleispäte-
vyyden vaatimukseen.3 0 Feministihistorioitsi-
joista Judith Walkowitz on johdonmukaisimmin
pyrkinyt kirjoittamaan poststrukturalistista
sosiaalihistoriaa. Hänen kirjansa City of Dreadful
Delight alaotsikko on Narratives of Sexual Danger
in Late-Victorian London. Erityisen kiinnostavaa
on se, että Walkowitz käsittelee siinä monessa
suhteessa samoja teemoja kuin vuonna 1980
julkaistussa kirjassaan Prostitution and Victorian
Society, jolla silläkin oli puhuva alaotsikko
Women, Class and the State. Kun varhaisempi
tutkimus on taitava osoitus 1970-luvun uudesta
sosiaalihistoriallisesta tutkimuksesta, niin uudes-
sa kirjassaan Walkowitz kirjoittaa harkitun post-
modernisti.3 1 Kysymyksenasettelussa käy ilmi
naishistorian ja sukupuolten historian ero, kun
etsii luonnehdintaa naisista. Ensimmäisessä kir-
jassa naiset ovat problematisoimattomia
päähenkilöitä seksuaalisuuden kontrolloinnista
käydyssä kamppailussa, jossa näyttämönä oli-
vat prostituoitujen ruumiit, mutta jossa pohjim-
miltaan oli kysymys työväenluokan alistamisesta.
Vuonna 1980 Walkowitz halusi �tutkia
työväenluokkaisten prostituoitujen elämää ja
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itseymmärrystä�; hän halusi paljastaa heidän elä-
mäntodellisuuttaan mutta myös porvarillisten
abolitionistien (ohjesääntöistä prostituutiota vas-
tustaneiden naisten, TK) kokemuksia ja toimin-
tamahdollisuuksia, sillä: �Naisten vastarinta yh-
teiskuntaa valtaapitäviä vastaan haluaa tulla ker-
rotuksi.�3 2 Uudessa tutkimuksessa naiset ovat
sitä vastoin �niin keskustelijoita (yhteiskunnalli-
sessa diskurssissa) kuin hahmoja psyykkisessä
maisemassa�. Prostituoitu esiintyy �dramaatti-
sena henkilönä jännityksellä ladatussa käsikir-
joituksessa�?3 3 Walkowitz on kiinnostunut yhä
edelleen feministisestä politiikasta, historiallisen
näkökulman tuomisesta pornografia-keskuste-
luun sekä sellaisen seksuaalisen subjektiuden
konstruktiosta, joka sallisi naisten taistella niin
myyttistä kuin todellistakin seksuaalista vaaraa
vastaan, ja samalla sitä pelkoa vastaan, joka
karkottaa heidät yhä uudestaan yksityisyyteen.
Walkowitz halusi ensimmäisessä kirjassaan rii-
sua prostituoituihin liittyviä myyttejä, toisessa
kirjassaan hän haluaa tutkia näiden myyttien
sitkeyttä ja niiden tehtävää.

Vaikka poliittinen sitoutuminen ja yleinen
kysymyksenasettelu - naisten vastarinta - ovat
ennallaan, esittämistapa on perustavasti erilai-
nen kuin varhemmassa tutkimuksessa. Kirjan
luvut käsittelevät Lontoon imaginääristä maan-
tiedettä, yhteiskuntaryhmien liikkumista
kaupunkitilassa, porvarillista keskustelupiiriä,
jonka jäsenet, niin miehet kuin naisetkin, kes-
kustelivat sukupuolisuudesta ja sukupuolten
välisistä suhteista, erään selvännäkijän
herättämää skandaalia, suositussa sanomaleh-
dessä käytyä keskustelua lapsiprostituutiosta,
joka edesauttoi uusien keinojen hyödyntämistä
työväenluokan seksuaalielämän kontrolloinnissa,
sekä aikalaiskäsityksiä naisia murhanneesta Jack
the Ripperistä. Kirja, joka antaa puheenvuoron
eri tahoille seksuaalisuudesta käydyssä yhteis-
kunnallisessa keskustelussa, tarjoaa panoraaman
Lontoon elämästä, äärimmäisen liikkuvan kuvan,
jossa kaikki, niin ihmiset kuin diskurssitkin, ovat
pikemminkin jatkuvassa kiertokulussa kuin selke-
ästi päämäärähakuisessa toiminnassa.

Walkowitzin esitystapa tuntuu vieraalta,
mutta kirja on kokonaisuutena onnistunut. Tutki-
muskohteiden ja käytettyjen lähteiden moninai-
suuden ansiosta lukija aistii koetusta ja kuullusta,
selostuksista, legendoista, toiminnasta ja opti-
sista vaikutelmista punoutuvan arkipäiväisen
kudoksen. Tuloksena on uskottava kuva
näkymättömästä vallasta. Tässä kudoksessa
syntyvät naisten toimintatilat suurkaupungissa,
tilat, jotka - olivatpa ne konkreettisia tai kuvit-

teellisia - rajallisuudessaan rytmittävät elämän
kulkua, niin nyt kuin menneisyydessäkin. Post-
moderniin näkökulmaan sitoutuneita on usein
oikeutetusti kritisoitu siitä, että he syyllistyvät
samaan syntiin, josta he modernia syyttävät:
he pitävät itseään länsimaisen kulttuurikehityk-
sen pääteasemana. Me voimme myös tarkastel-
la postmodernia historiankirjoitusta, niin kuin
olen sitä kuvannut ja niin kuin esimerkiksi
Walkowitz sitä toteuttaa, välivaiheena. Periaat-
teessa uusi syntetisoiva historiankirjoitus on
kuviteltavissa, mutta se on vielä utopiaa niin kuin
on kummankin sukupuolen emansipaatiokin. Sillä
todellisen universaalihistorian - historian, joka
haluaa kertoa kaikkien erilaisten naisten ja mies-
ten kokemukset - olisi lähdettävä radikaalisti
toisenlaisista kysymyksenasetteluista ja sen oli-
si pohjauduttava toisiin arvoihin kuin ne, joille
nykyiset oppikirjamme ja luentomme perustu-
vat. Jos emme voikaan vielä maalata mieles-
sämme yksityiskohtaista kuvaa mainitsemasta-
ni historiankirjoituksen utopiasta, postmoderni
tarjoaa meille varmasti lohtua. Se avaa meille
ainakin mahdollisuuden ajatella kerrankin perus-
teellisesti toisin - niin historiasta kuin itses-
tämmekin.

Postmoderniin näkökulmaan sitoutuneita on
usein oikeutetusti kritisoitu siitä, että he syyllisty-
vät samaan syntiin, josta he modernia syyttä-
vät: he pitävät itseään länsimaisen kulttuuri-
kehityksen pääteasemana. Me voimme myös
tarkastella postmodernia historiankirjoitusta, niin
kuin olen sitä kuvannut ja niin kuin esimerkiksi
Walkowitz sitä toteuttaa, välivaiheena. Periaat-
teessa uusi syntetisoiva historiankirjoitus on
kuviteltavissa, mutta se on vielä utopiaa niin kuin
on kummankin sukupuolen emansipaatiokin. Sillä
todellisen universaalihistorian - historian, joka
haluaa kertoa kaikkien erilaisten naisten ja mies-
ten kokemukset - olisi lähdettävä radikaalisti
toisenlaisista kysymyksenasetteluista ja sen oli-
si pohjauduttava toisiin arvoihin kuin ne, joille
nykyiset oppikirjamme ja luentomme perustu-
vat. Jos emme voikaan vielä maalata mieles-
sämme yksityiskohtaista kuvaa mainitsemasta-
ni historiankirjoituksen utopiasta, postmoderni
tarjoaa meille varmasti lohtua. Se avaa meille
ainakin mahdollisuuden ajatella kerrankin perus-
teellisesti toisin - niin historiasta kuin itsestäm-
mekin.

Käännös Tiina Kinnunen

Ph.D. Eve Rosenhaft opettaa historiaa Liverpoolin
yliopiston germanistiikan laitoksella. Hän on jul-



22
kaissut tutkimuksia nais-/sukupuolten historiasta
ja saksalaisen työväenliikkeen sosiaalihistoriasta.
Esim. Dagmar Reese & Eve Rosenhaft (H&)
1993:Rationale Beziehungen? Geschlechte-
verhältnisse im Rationalisierungsprozess. Frank-
furt a.M.

Oheinen artikkeli on teoksesta Christiane
Eifert, Angelika Epple, Martina Kessel, Marlies
Michaelis, Claudia Nowak, Katharina Schicke,
Dorothea Weltecke(Hg.) 1996: Was sind Frauen?
Was sind Männer? Geschlechterkonstruktionen
im historischen Wandel. Edition Suhrkamp,
Frankfurt a.M.

1 Kääntäjän huomautus: Käytän monikkomuotoa
saksalaiseen käytäntöön nojaten
(Geschlechtergeschichte) vrt. englannin
genderhistory. Tulkitsen �sukupuolten his-
torian� antavan ti laa niin toimija-
perspektiiville - yksittäisten naisten ja
miesten toiminnalle menneisyydessä - kuin
esimerkiksi Joan Scottin edustamalle ta-
valle tarkastella sukupuolta käsitteenä,
�diskursseja rakenteistavana logiikkana�
(Eve Rosenhaft).

2 Barbara Duden 1993: Die Frau ohne Unterleib:
Zu Judith Butlers Entkörperung. Ein
Zeitdokument. Feministische Studien 11
(1993), H. 2, 24-33, tässä 28

3 Judith Butler 1990: Gender Trouble. Feminism
and the Subversion of Identity. New York,
London. Saksaksi Das Unbehagen der
Geschlechter, Frankfurt a.M. 1991

4 Butler1991, 24. (engl. alkup.teos s. 7) Vrt.
Isabell Lorey 1993: Der Körper als Text
und das aktuelle Selbst: Butler und Fou-
cault. Feministische Studien 11 (1993), H.
2, 10-23.

5 Duden 1993, 28
6 Hilge Landweer/Mechthild Rumpf 1993: Kritik

der Kategorie �Geschlecht� Feministische
Studien 11 (1993), H.2, 4

7 Joan Scott 1988: Gender and the Politics of
History. New York; Joan Scott 1993: Von
der Frauen- zur Geschlechtergeschichte.
Teoksessa Hanna Schissler (Hg.):
Geschlechterverhältnisse im historischen
Wandel. Frankfurt a.M., New York, 37-58.
Vrt. Denise Riley 1988: �Am I that Name�
Feminism and the Category of �Women�
in History. London.

8 Michel Foucault 1983: Sexualität und Wahrheit.
Band I. Der Wille zum Wissen. Frankfurt
a.M.

9 Vrt. Christine Stansell, A response to Joan Scott.
International Labour and Working-Class
History 31 (Spring 1987), 24-29. Vrt. myös
kiista Joan Scottin ja Linda Gordonin välil-
lä. Signs 15 (1990), 848-860. Feministi-
sen psykoanalyysin suunnasta kritiikkiä on
esittänyt Jacqueline Rose arviossaan De-
nise Rileyn kirjasta History Workshop 29
(Spring 1990), 159-162. Yleisemmin epäi-
lystä, onko dekonstruktivismi yhdistettä-
vissä feminismiin katso Christine DiStefano
1990: Dilemmas of difference Feminism,
modern and postmodernism. Teoksessa
Linda Nicholson (ed.) Feminism/
Postmodernism. New York, London, 63-
82

10 Kääntäjän huomautus: Kathleen Canning viit-
taa esseekokoelmaan Mein Arbeitstag -
Mein Wochenende, jota on hyödynnetty
paljon nykytutkimuksessa. Kirja julkaistiin
vuonna 1930, ja se perustuu Saksan
Tekstiil ityöntekijäliiton keräämiin
työläisnaisten kuvauksiin omasta elämäs-
tään vuonna 1928. Kirjan uusintapainos
ilmestyi vuonna 1991

11 Kathleen Canning 1994: Feminist history after
the linguistic turn: Historicising discourse
and experience Signs 19 (1994), 368-404

12 Vrt. Karin Hausen & Heide Wunder 1992:
Einleitung. Teoksessa Hausen & Wunder
(Hg. ) Frauengeschichte -
Geschlechtergeschichte. Frankfurt a.M,
New York, 11; Gisela Bock 1988:
Geschichte, Frauengeschichte,
Geschlechtergeschichte. Geschichte und
Gesellschaft 14 (1988), 364-369

13 Ute Frevert 1993: Männergescbichte als
Provokation? WerkstattGeschichte 6 (Dez
1993), 9-11.

14 Ute Frevert 1993: Männergescbichte als
Provokation? WerkstattGeschichte 6 (Dez
1993), 9-11.

15 Positiivinen esimerkki on Michael Roper, John
Tosh (eds.) 1991: Manful Assertions.
Masculinities in Britain since 1800. Lon-
don; Recent books on masculinity:
introduction. History Workshop 29 (Spring
1990), 184-186;John Tosh 1994: What
should historians do with masculinity?
History Workshop38 (Fall 1994), 179-202

16 Vrt. Joyce Canaan & Christine Griffin 1990.
The new men�s studies: part of the
problem or part of the solution? Teokses-
sa Jeff Hearn & David Morgan (eds.) Men,
Masculinities and Social Theory. London,



22
206-214, Jeff Hearn 1989: Reviewing men
and masculinities or mostly boys� own
papers. Theory Culture and Society 6
(1989), 665-689

17 Katso kuitenkin sukupuolihistoriallista analyy-
sia Bismarckin jälkeisestä ajasta teokses-
sa John C. G Röhl &Nicolaus
Sombart(eds.)1982: Kaiser Wilhelm II.
New Interpretations. Cambridge. Erityisen
ansiokkaita ovat Isabel Hullin ja Nicolaus
Sombartin artikkelit.

18 Vrt. Erica Carter 1990: Vorüberlegungen zu
einer Theorie der Wohlstandskultur-
Feministische Kritik, populäre Kultur und
Konsumismus. Feministische Studien 8
(1990), H.2, 35-54

19 Hausen & Wunder: Einleitung. Teoksessa
Frauengeschichte -
Geschlechtergeschichte, 12 (viite 12).

20 Vrt. esim. Dorinda Outram 1989. The Body
and the French Revolution. New Haven,
London; Alex Pott 1990: Beautiful bodies
and dying heroes. History Workshop 30
(Fall 1990), 1-21

21 Gisela Bock 1986 Zwangssterilisierung im
Nationalsozialismus: Studien zur
Rassenpolitik und Frauen- politik. Opladen;
Michael Burleigh & Wolfgang Wippermann
1991: The Racial State. Germany 1933-
1945. Cambridge.

22 Elisabeth Domansky 1994: Militarization and
reproduction in World War I Germany.
Teoksessa Geoff Eley (ed.) Society, Culture
and State in Germany 1870-1930. Ann
Arbor. Vrt. Gabriele Czarnowski 1991 Das
kontrollierte Paar. Ehe- und Sexualpolitik
im Nationalsozialismus. Weinheim

23 Nyttemmin Gisela Bock on esittänyt, että rotu-
politiikka oli sukupuolipolitiikkaa keskei-
sempi kansallissosialismin käyttövoimana.
G.B 1992: Frauen und
Geschlechterbeziehungen in der
nationalsozialistischen Rassenpolitik. Teok-
sessa Theresa Wobbe (Hg.) Nach Osten.
Verdeckte Spuren nationalsozialistischer
Verbrechen. Frankfurt a.M., 99-133.

24 Vrt. Lyndal Roper 1989: The Holy Household.
Women and Morals in Reformation
Augsburg. Oxford Ursula Vogel 1992:
Whose property? The double standard
ofadultery in nineteenth-century law. Teok-
sessa Carol Smart (ed.) Regulating
Womanhood. Historical Essays on
Marriage, Motherhood and Sexuality Lon-

don, New York, 147-165.
25 Vrt. Sheila Rowbotham 1981: The Trouble with

�patriarchy�;  Alexander & Barbara Taylor
1981: In defence of �patriarchy� Molem-
mat artikkelit teoksessa Raphael Samuel
(ed.) People�s History and Socialist Theory.
London, 364-373; Judith Bennett 1989:
Feminism and history. Gender and History
I (1989), 251-272.

26 Joan Kelly 1986 Did women bave a
Renaissance? Teoksessa Kelly: Women,
History and Theory. Chicago (2.painos),19-
50. Vrt, David Herlihy 1985: Did women
have a Renaissance? A reconsideration.
Medievalia et Humanistica, NE 13 (1985),
1-22..

27 Judith M. Bennett 1991: Misogyny, popular
culture and women�s work. History
Workshop 31 (Spring 1991),165-188;
Bennett 1992: Medieval women, modern
women: Across the great divide. Teokses-
sa David Aers (ed.) Culture and History
1350-1600: Essays on English
Communities, Identities and Writing. Lon-
don, 147-175.

28 Katso esim. Elsa Barkley Brown 1991:
Polyrhythms and improvisation: Lessons
for women�s history. History Workshop 21
(Spring 1991), 85-90.

29 Gianna Pomata 1991: Partikulargeschichte und
Universalgeschichte - Bemerkungen zu
einigen Handbüchern der
Frauengeschichte. L´Homme. Zeitschrift
für feministische Geschichtswissenschaft
2 (1991), H. I, 5-44. Teokset, joita Pomata
käsittelee artikkelissaan, ovat Bridenthal,
Koonz, Stuard, Becoming Visible (1987);
Boxer, Quataert, Connecting Spheres
(1987); Anderson, Zinsser, A History of
Their Own (1988)

30 Vrt. Jane Flax, Postmodernism and gender
relations in feminist theory. Teoksessa
Feminism/Postmodernism, 39-62 (viite 9).

31 Judith R. Walkowitz 1992: City of Dreadful
Delight. Narratives of Sexual Danger in
Late-Victorian London. London, 7-10

32 Judith R Walkowitz 1980: Prostitution and
Victorian Society. Women, Class and the
State. Cambridge, 8, vii.

33 Walkowitz 1992, 5, 118. Vrt Walkowitzin
metodologisia pohdintoja Patrolling the
borders: Feminist historiography and the
new historicism. Radical History Review 43
(Winter 1989), 23-43.


