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POČÁTKY NOVODOBÉHO RUSKÉHO DĚJEPISECTVÍ
referát do RN východní Evropy
   

   Novodobé ruské dějepisectví se poprvé objevuje za Petra Velikého a následně i u jeho nástupců. 
   Petr Veliký okolo roku 1720 nařídil státním orgánům, aby se zabývaly shromažďováním historických pramenů za účelem nového sepsání ruských dějin. Petr Veliký se také podílel na vzniku Akademie věd a umění (dále jen AVU) v Petrohradě, první ruské vědecké společnosti, která měla dostat vědu v Rusku na stejnou úroveň, jakou měla věda v Evropě. Akademie ale začala fungovat až v roce 1726, tedy rok po Petrově smrti. Petr ovšem osobně dohlížel na přípravy vzniku AVU. 
   Petr Veliký umožňoval nadaným lidem vzdělání v zahraničí. Ti se pak po návratu do Ruska podíleli na politické a kulturní reformě své vlasti.

TATIŠČEV
  
    Vasilij Nikitič Tatiščev (1686- 1750) byl prvním novodobým ruským historikem. Díky studiu v západní Evropě (Anglie) se stal inženýrem, co se historie týče- byl to samouk, který až teprve jako penzista získal potřebný čas ke studiu dějin. Napsal pětisvazkovou „Istorija rossijskaja“ (I. až IV. díl byl vytisknut v letech 1768- 1784, V. roku 1848). Tatiščev jako archangelský gubernátor (měl na starosti doly) shromáždil historický rukopisný materiál, který posloužil jako základ pro toto rozsáhlé dílo o ruské historii. Jeho práci   se později vytýkaly určité vady- ať již metodické, formální či věcné. Na druhou stranu díky Tatiščevovi známe některé prameny, které se v pozdějších dobách (např. za Napoleonova tažení) ztratily. Pozdější Ščerbatovo rovněž pětisvazkové dílo o ruské historii sice prý Tatiščevovy dějiny předčí, ale Ščerbatov se v knize mnohým historikům jeví spíše jako schopný literát než vědec.

HISTORIKOVÉ NERUSKÉHO PŮVODU
  
   Tři níže jmenovaní členové AVU neruského původu se zabývali nejstaršími ruskými dějinami. Zastávali názor, že Rurikovci i Rusové jsou normansko-skandinávského původu. Toto své přesvědčení pak rozvinuli ve svých dílech.
   Filolog a orientalista G. S. Bayer (1694- 1738) napsal „Commentarii Academiae Petropolitanae“ (vydáno v letech 1728 -1738).
   Historik G. F. Müller (1705- 1783) autor pojednání „Origines gentis et nominis Russorum“ z roku 1749.
   Němec A. Schlőzer (1735- 1809) vydal v roce 1768 „Probe russischer Annalen“ a roku 1805 „Nestor Russische Annalen“. Schlőzer se mimo jiné jako první pokoušel vědecky objasnit představu, že Rusko je stát sám pro sebe (ve své práci „Nordische Geschichte“). Schlőzer neuznával dělení Evropy na východní a západní, pouze na jižní a severní. Byl přesvědčen, že ruský stát vytvořili svými výboji Němci.
   Dnes se poznatky těchto tří mužů přijímají, ale v jejich době tomu tak nebylo. Vědcům (a nejenom jim) se totiž nelíbilo, že na nejstarších ruských dějinách se podílely cizí národy, ne pouze Slované.

PRVNÍ RUSKÁ HISTORICKÁ ŠKOLA

Okolo poloviny 18. století vznikla první ruská historická škola, kam patřili:
V. N. Tredjakovskij (1703- 1769) 
   M. M. Ščerbatov (1733- 1790), který sepsal ruské dějiny do roku 1610 v díle „Rossijskaja istorija“, jehož pět svazků vyšlo v letech 1770- 1790.Rád udivoval svými znalostmi světových dějin a srovnával ruské a západoevropské události. 
   
   Michail Vasiljevič Lomonosov (1711- 1765) byl sice profesorem fyziky a chemie (profesorem se stal na AVU roku 1745), ale jeho vlastenecké cítění jej vedlo k historii, kde žádné oficiální vzdělání neměl. 
   O Lomonosovi se zmíním trošku podrobněji. Své vzdělání získal v Německu, kde se dal v jedné slabé chvilce, způsobené opilostí, naverbovat do pruské armády. Do Ruska se potom nevrátil, ale spíše unikal zatčení a dluhům. Byl všestranně zaměřený: tvůrce spisovné ruštiny, poeta, chemik a matematik; podnikatel, který v Rusku zavedl výrobu barevného skla.
   Napsal dvě práce z nejstarších ruských dějin, a to „Kratkij ros. lětopisec“ z roku 1760 a „Drevnaja rossijskaja istorija ot načala rossijskago do ... 1054 goda“ z roku 1766, ve kterých neúspěšně razil teorii o slovanském původu prvních ruských knížat. Lomonosov byl odpůrcem německé historické školy, která působila v Rusku v 18. století. V nejstarších dějinách Ruska (i jeho dalším vývoji) viděl souvislosti či podobnosti se starým Římem. ( tvrdil např., že „ ... moc římských césarů je totožná s samoděržavím moskevských panovníků.“)   

PROSAZENÍ VĚDECKÉHO SMĚRU
   
   V 18.  století sílí vědecký směr i v ruské historii. To se projevuje např. ve filozofických úvahách o ruských dějinách u I. N. Boltina (1735- 1792). Snad jedině on poukazoval na odlišnost Ruska od západní Evropy. Ve vývoji Ruska jsou značné odchylky historické i klimatické, které zapříčinily rozdíly v národní povaze. Tvrdí, že zatímco západoevropské dějiny jsou plné krutosti, Rusko mělo pouze jednoho tyrana a tím byl Ivan Hrozný.
   S. F. Platonov (1737- 1812) byl zastáncem důležitosti metodiky při historické práci. Napsal „Smutnoje vremja“.

UKRAJINSKÁ HISTORIOGRAFIE
   
   Na Ukrajině počal růst zájem o literárně-historickou činnost až v době, kdy Petr Veliký a později Kateřina II. začali zasahovat do ukrajinské politické samostatnosti. Tehdy se projevilo jejich vlastenectví. Lidé se zajímali o svoji historii, začaly vznikat první rusky psané historické práce. Jednou z prvních je „Istorija Rusov“ z konce 60. let 18. století (vytisknuta byla až roku 1846). S velkou vlasteneckou láskou se v ní píše o jihoruských dějinách od Sv. Vladimíra (10. století) do 18. století. 
   
   Na obranu ukrajinské  samostatnosti vznikla na konci 18. století i některá menší dílka jihoruských spisovatelů (Bezrobotko, Poletyka, Markovič), ale i cizích (Polák Zarulski, Němci Müller a Engel, Francouz Cherer). 
   
DEVATENÁCTÉ STOLETÍ (skepticismus)
   
   Mimořádně plodné století pro ruskou a ukrajinskou historiografii bylo devatenácté.
   Nikolaj Michajlovič Karamzin (1766- 1826) se stal prvním oficiálním ruským historiografem, který získal vzdělání v západní Evropě. Chtěl zavést evropskou osvětu. Napsal rozsáhlou syntezi ruských dějin „Istorija gosudarstva rossijskago“ od nejstarších dob do roku 1612, jejíž 12 svazků bylo vydáno v rozmezí let 1816-1829. Ale jeho dílo bylo spíše literární než vědecké. Historický vývoj Ruska Karamzin dělí do tří období, a to: 
1.	 9.-12.st. období sjednocení
2.	12.-14.st. období rozkladu (národního i státního)
3.	15.-18.st. období nového spojení ruských zemí
Karamzin neuznával dělení ruských dějin na ukrajinské či běloruské, pro něj existoval jen pojem dějiny ruské. Nadřazoval Ivana III. (Kyjevská Rus) Petrovi Velikému. Prosazoval myšlenku, že Rusko prožívalo úspěšné období jen za silné monarchistické vlády.  Dle Karamzinových názorů na ruské dějiny se dlouho řídili ruští historikové.

   Zakladatelem tzv. skeptického směru v ruském dějepisectví se stal M. T. Kačenovskij (1775-1842), který spolu s N. Ustrjalovem (1805-1870) opustil Karamzinovo pojetí ruských dějin. Karamzinovi Kačenovskij vytýkal, že nepracoval s prameny, které by nejdříve podrobil historické kritice. 
   N. A. Polevoj (1796-1846) s Karamzinem nesouhlasí s jeho pojetím ruského státu, spíše se jedná o dějiny ruského národa. Napsal „Istorija russkago naroda.“

   Se skeptiky nesouhlasil moskevský profesor M. P. Pogodin (1800-1875). Zajímal se především o nejstarší ruské dějiny. Varjagové-Rusové byli podle něj skandinávsko-normanského původu a obhajoval nejstarší ruské letopisy (ty napadal Kačenovskij). Měl názorově blízko k tzv. slavjanofilům (vyznavači starých forem živora v Rusku, proti nim západníci - chtěli ruský státní i veřejný život podle evropského měřítka).

   Zejména od 2. poloviny 19. st. se literárněhistorické práce ve východní Evropě stávají stále více vědeckými a evropskými.  Dějepisectví evropského východu už nestojí na okraji, ale čím dál více se zapojuje do ostatní evropské historiografie. Stalo se tak díky lidem nové generace, kterým se dostalo vzdělání na školách v západní Evropě. Tato nová generace se opírala především o nezpochybnitelná fakta bez ohledu na např. národní zájmy.

   
   Poznámka:
   
   Bohužel Josef Macůrek ve svém díle Dějepisectví evropského východu, ze kterého jsem čerpala nejvíc, neuvádí křestní jména historiků, ale pouze jejich iniciály. Z toho důvodu  až na výjimky, které jsem zjistila v knize Dějiny Ruska, užívám tedy u jmen iniciály i já. 
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