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Szvák Gyula 

 

A szakszerűségtől a marxizmusig.  
Az orosz történetírás útja a 19. század végén, 20. század elején 

 
 

A professzionalizálódás kora  
 
Az 1860-80-as éveket a szakirodalom általában külön korszakként szokta kezel-

ni az orosz történetírás történetében. Ezt komoly érvek támasztják alá, bár az át-
menet a századforduló történetírásához szinte észrevétlen és organikus, ezért a 
merev szakaszolás nem alkalmas a termékenyítő mozgásban lévő historiográfia 
korszakbeli változásainak regisztrálására. Kétségtelen azonban, hogy a Szolovjov 
utáni időszak új szakaszt jelent az orosz történettudományban. Korszakokon átíve-
lő nagy reprezentánsa, Vaszilij Kljucsevszkij is csak egy – bár meghatározó – alakja 
a kiváló történészek armadájának. 

Nem függetlenül az európai történettudomány fejlődési irányától, amely jelen-
tős részben a természettudományok robbanásszerű fejlődésétől kapott bátorítást 
és ihletet, a korszak orosz történetírásának önmozgása is a szakszerűséget, az in-
tézményesülést, a részproblémák monografikus feldolgozását tűzte napirendre. Itt 
nem annyira a pozitivizmus filozófiája, mint inkább részekre tagoló és aprólékosan 
analizáló módszere vált követendővé. Ezzel egyszersmind a nagy mesék, narratívák 
és összefoglaló orosz történetek kora is fokozatosan lejárt.  

A történetírás ekkorra már rég túl volt az irodalommal és filozófiával vívott 
„függetlenségi harcán”, Szolovjovval tekintélye csúcsára ért és ez a presztízs át-
lendítette a tudományfejlődés következő fázisán is, amely szükségképpen a törté-
nelem addigi részdiszciplínáinak (levéltár, régészet, történeti földrajz, etnográfia) 
önálló segédtudományokká válását és alapműveinek publikálását tartalmazta. Ek-
kor szerveződik meg a nemzetközi összehasonlításban is igen erős orosz egyete-
mes történeti iskola is. Alapítója az elsősorban az európai 18. század szakértőjének 
számító moszkvai Vlagyimir Ivanovics Gerje. Tanítványa, Nyikolaj Ivanovics Karejev, 
aki elsőként védett Oroszországban disszertációt a francia forradalomról, utóbb 
meghatározó historiográfus. További kiemelkedő alakjai a bizantinológus Vaszilij 
Grigorjevics Vasziljevszkij és Fjodor Ivanovics Uszpenszkij, a középkorász Dmitrij 
Mojszejevics Petrusevszkij, az eredetileg angol középkorra szakosodott Makszim 
Makszimovics Kovalevszkij és a szintén angolos Pavel Gavrilovics Vinogradov, aki az 
un. „Kljucsevszkij-tanítványok” másik mestere. 

A történelem iránti társadalmi bizalom és tisztelet, nemkülönben hasznossága, 
amely a hatalom oldaláról jövő bátorítást és támogatást vonta maga után, lehető-
vé tette a szakma mind teljesebb jelenlétét a nyilvánosságban. Megjelennek az el-
ső (gyakorlatilag forrásközlő) szakfolyóiratok, történész szervezetek és társaságok 
és megszaporodnak az egyetemi történész tanszékek, egyre többen élnek történe-
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lemből. Különösen az 1863-as egyetemi reformtól a II. Sándor meggyilkolásig ter-
jedő szakasz kedvező az alkotókedv kiteljesedése szempontjából. Optimizmus, jö-
vőbe vetett hit és önbizalom jellemezte a szakmát. Az un. „hetvenesek” nemzedé-
ke vágyott a „tudományos” oktatásra és túlhaladottnak tekintette a „metafizikus” 
szemléletet. Mindez összességében jótékony hatással van az addig a nagy szintézi-
sek bűvöletében élő és ezért a részproblémák feltárása irányuló kutatói aprómun-
kát hátrébb soroló történetírói attitűd „tudományosabbá” válására. 

Ez nem jelenti természetesen azt, hogy a korszak legjelentősebb történészei 
mind, ne próbálkoztak volna meg Oroszország történetek írásával. Ám ezt már egy-
egy releváns történeti probléma monográfusaként tették, de legfőképp immár kol-
légáik monográfiára támaszkodva írhatták meg művüket, ami ettől kezdve nem 
egy reneszánsz típusú polihisztor heroikus küzdelme, hanem a kortárs történettu-
domány kollektív erőfeszítései eredményeként megszületett szintézis kísérlet volt. 

A jobbágyreformmal kapcsolatos várakozás, majd csalódás, a többi óvatos, de 
jelentős reform, majd az orosz valóságban törvényszerűnek tekinthető visszaren-
dezés a legkülönbözőbb szellemi irányzatokat hívta életre és táplálta ekkor Orosz-
országban. Mivel ekkorra már a történettudomány teljes mértékben „nagykorú-
vá” lett, itt nem térnék ki az ideológiai-politikai szféra meghatározó alakjainak tel-
jesítményére, elég annyit megjegyezni, hogy a történészek számára már kötelező-
vé vált rankei szakmai minimum mellett ezek a szellemi-politikai hatások befolyá-
solták a korszak jelentős történészeit.  

Sok mindenki megfért ez idő alatt az orosz történész céhben. Szolovjov még élt 
és tanított, de Pogogyin is tett kísérletet arra, hogy régen volt befolyását érvénye-
sítse, vagy a hivatalos népiség egykor vele konkuráló másik jelentős képviselője, 
Nyikolaj Geraszimovics Usztrjalov is ekkortájt publikálja „Isztorija carsztvovanyija 
Petra I” című, sokkötetes, ósdi, ám forrásgazdag művét. A „hivatalos” történészek 
vezéralakjának szerepét azonban Dmitrij Ivanovics Ilovajszkij vette át iskolai tan-
könyveivel és Isztorija Rosszii (1876) című művével, amely már megjelenése pilla-
natában elavult Karamzinhoz visszamenő ideáljaival és felfogásával. A hősöket pre-
feráló történelemfelfogás mintegy ellenpontját képezte Afanaszij Prokofjevics 
Scsapov, aki szembe menve a kor uralkodó felfogásával, az orosz nép sajátosságait 
a földrajzi determinációk okozta fiziológiai és pszichikai különösségével magyaráz-
za.1 Hasonlóan jelentős szerepet kap a nép a szintén föderalista elveket valló és 
Kijevet-Novgorodot Moszkvával élesen szembe állító Nyikolaj Ivanovics 
Kosztomarov munkásságában.2 Őt valójában az ukrán historiográfia nagyjai között 
kellene számon tartanunk, származása és ukrán tudata miatt – ha nem alkotott 
volna olyan sok művet orosz nyelven az orosz történelemről. De talán éppen nem-
zeti elfogultsága vezeti őt a történelem „művészi”, emocionálisan hatni akaró fel-
fogásához, ami ekkorra már Oroszországban legalábbis kiment a divatból.  

                                                 
1
 Afanaszij Prokofjevics SCSAPOV: Obscsij vzgljad na isztoriju intellektualnovo razvityija v Rosszii: 

Jesztyesztvenno-pszihologicseszkije uszlovija umsztvennovo i szocialnovo razvityija russzkovo naroda . 
IN: Szocsinyenija, T. 1-3. Moszkva, 1906-8. 

2 Nyikolaj Ivanovics KOSZTOMAROV: Isztoricseszkije monografii i isszledovanyija. T. 1. Szentpétervár, 1872. 
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A szakma máig forgatott művei azonban nem a fentebb felsoroltak közül valók 
– bár a történetírás történetében jelentős a helyük. Maradandót alkotott viszont 
Ivan Jegorovics Zabelin „Domasnyij bit russzkih carej” és „Domasnyij bit russzkih 
caric” című, 1872-es, Vaszilij Ivanovics Szemevszkij Kresztyjanye v carsztvovanyije 
imperatrici Ekatyerini II című, 1881-es, vagy a jogtörténészek klasszikus alakja, Va-
szilij Ivanovics Szergejevics kissé később publikált „Russzkije jurigyicseszkije 
drevnosztyi” című három kötetes munkájával. A kor szellemét leginkább mégis 
Vlagyimir Izmajlovics Mezsov közvetítheti, aki 1882 és 1890 között hat plusz két 
kötetben adta közre az 1865 és 1876 közötti orosz történeti irodalom bibliográfiá-
ját.3 A szakma tehát professzionalizálódott, institualizálódott és fragmentálódott. 

 
A „pétervári iskola”  

 
A szakirodalomnak nem egységes a véleménye arról, hogy létezett-e egymástól 

elkülönült „pétervári” és „moszkvai” iskola, s ha igen, akkor kik tartoztak hozzá, 
mikortól beszélhetünk róla, melyek a megkülönböztető jegyei. Sok történész azon-
ban úgy identifikálta magát, mint egyik vagy másik iskola képviselőjét és kétségte-
len, hogy területileg legalábbis elkülönültek egymástól. A „pityeri” és a „moszk-
vai” iskola később a hagyomány, a legenda részéve vált, majd a szovjet korszakban 
politikai konnotációt is kapott, s mint ilyen maga is iskolaformáló erő lett. Miköz-
ben a különbségtételnek kétségtelenül voltak szakmai-módszertani alapjai is. 

A 19. század utolsó évtizedében és a 20. század elején tovább folytatódott a 
szakma tematikai és módszertani részekre bontása, a részproblémákra irányuló 
kutatások dominanciája, a forrásfeltárás- és kezelés tökéletesítése. Az előző, még 
átmenetinek tekinthető, korszak után valójában ekkor kerül hegemón helyzetbe 
Oroszországban a pozitivista kutatási módszer, annak faktografikus felfogásával. Az 
új iskola élharcosaivá a pétervári történészek lettek. 

Saját bevallásuk szerint egymáshoz közelítette őket a forrásokhoz való elsődle-
ges és bensőséges viszony, akár a historiográfiai tradíciók negligálása és a nagyvo-
nalú történeti koncepció feladása árán. Moszkvai kollégájuk, Pavel Miljukov meglá-
tása szerint, e kutatói ars poetica még Schlözer hatására alakult ki, de kétségtelen-
nek tűnik, hogy a moszkvai „államjogi” iskolával való belső rivalizálás során kristá-
lyosodott ki véglegesen. 

Az iskola első vezéralakjának még az előző korszakból Konsztantyin 
Nyikolajevics Besztuzsev-Rjumint szokás tartani, aki éppenséggel nem teljesen felel 
meg a „pétervári iskola” fenti attribútumainak. Kétségtelen ugyanis, hogy magisz-
teri disszertációja (amelyet rögtön nagydoktorinak fogadtak el) új szakaszt jelen-
tett az orosz forráskritika történetében, de már pályája kezdetétől nagy érdeklő-
dést mutatott a historiográfia iránt is. Behatóan foglalkozott a kortárs történetírás-
sal, jelentékeny publicisztikai tevékenységet folytatott, sőt a késői Szolovjovval 

                                                 
3 Russzkaja isztoricseszkaja bibliografija za 1865-1876. T. 1-8. szoszt. Mezsov Vlagyimir Izmajlovics 

Szentpétervár, 1882-90. 
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párhuzamosan megpróbálkozott egy összefoglaló Russzkaja isztorija megírásával 
is, amelynek három kötetén évtizedekig dolgozott, de amelynek sosem jutott a vé-
gére. Fundamentális szakmódszertani tájékozottságának és nyitottságának kö-
szönhetően jelentős tanítványi kört mondhatott ugyanakkor magáénak, amelyből 
a „pétervári iskola” későbbi nagy alakjai kikerültek. 

Ezek közül kétségtelenül Szergej Fjodorovics Platonov emelkedett legnagyobb je-
lentőségre: a századforduló vezető pétervári történésze lett, akit ritka kivételként 
Moszkvában is elismertek. Magas szakmai reputációját az orosz történelem egy ki-
emelkedően fontos egyszersmind igen „érzékeny” kora és problémája monografikus 
feldolgozásának köszönhette – és köszönheti a mai napig. Magiszteri disszertációjában 
először a korszakra vonatkozó elbeszélő forrásokat fogta vallatóra,4 majd a maga korá-
ban igen korszerű módon kísérletet tett a korszak társadalmi-gazdasági aspektusait is 
felölelő komplex történetét megírni „Ocserki po isztorii Szmuti v Moszkovszkom 
goszudarsztve v XVI–XVII vv.”című munkájában.5 Ezzel egyszerre tett eleget a történe-
lemmel kapcsolatos „pétervári” és „moszkvai” elvárásoknak. Fordulatos és tragikus 
élete során – amelynek utolsó évtizede a szovjet korszakra, az utolsó pár év pedig 
száműzetésére esik – összefoglaló orosz történet is születik tollából.6 

Fiatalabb kortársa és tanítványa, Nyikolaj Pavlovics Pavlov-Szilvanszkij életpá-
lyája szinte ellentétes Platonovéval: alig fogadja be az akadémiai szféra, a szentpé-
tervári egyetemen sosem taníthat, működését levéltárosi munkája ellenére – elte-
kintve I. Péter reformterveiről szóló korai munkájától – egészen a 20. század elejé-
ig dilettánsnak tartja a szakma. Köszönhetően az orosz feudalizmusról írt tanulmá-
nyainak,7 amelyekben először az orosz történetírás történetében kísérletet tett a 
nyugati feudalizmusnak mindenben megfelelő – csak kronológiailag eltérő – orosz 
feudalizmus léte mellett lándzsát törni. 1905-öt követően – amikor könyv alakban 
is megjelennek írásai – a forradalmi korszellemnek köszönhetően divatossá válik, s 
ezt a népszerűséget lényegében az egész szovjet korszakban is megőrzi. 

Ellenkező az utóélete Alekszandr Szergejevics Lappo-Danyilevszkijnek, aki a me-
todológiai kérdésekben legfogékonyabb pétervári történész volt. Mivel a marxistá-
val rivális történelemelméletet dolgozott ki, azt hosszú évtizedeken keresztül a 
„burzsoá idealizmus” történelemszemléleti válsága egyik kirívó példájaként 
aposztrofálták a szovjet történetírásban és csak a legutóbbi időben fedezik fel is-
mét jelentőségét a tudománytörténetben. A mellőzöttség aurája azonban életé-
ben is körül lengte zárkózott egyénisége miatt, amit fokozott az általa ultrakonzer-
vatívnak, a „sötét erők” emberének tartott Platonovval való rivalizálása is. A szá-
zadelőn ily módon a „pétervári iskola” valójában két központ köré szerveződött: 
az egyetemen az empirikus Platonov tekintélye volt a megfellebbezhetetlen, a 

                                                 
4 Szergej Fjodorovics PLATONOV: Drevnyerusszkije szkazanyija i povesztyi o szmutnom vremenyi 

XVII veka. Szentpétervár, 1888. 
5
 Szergej Fjodorovics PLATONOV: Ocserki po isztorii Szmuti v Moszkovszkom goszudarsztve XVI–XVII 

vv. Szentpétervár, 1899.  
6 Szergej Fjodorovics PLATONOV: Lekcii po russzkoj isztorii. Szentpétervár, 1899. 
7 Nyikolaj Pavlovics PAVLOV-SZILVANSZKIJ: Feodalizm v drevnyej Ruszi. Szentpétervár, 1907. 
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pétervári Akadémia Filológiai– Történettudományi Osztályán pedig a teoretikus 
Lappo-Danyilevszkijé. A liberális Lappo-Danyilevszkijt főként ellenlábasa 
monarchizmusa irritálta, de szakmai kérdésekben is élésen ellentétes pozíciót fog-
laltak el – annak ellenére, hogy a legtöbb szaktörténészi publikációja Lappo-
Danyilevszkijnak is a Moszkvai-Oroszország történetéből való volt. Amíg azonban 
Platonov a Nyugaton ekkor már kritika alá vett pozitivista irányt képviselte, addig 
ellenlábasa új metodológiát alkotott Metodoligija isztorii I–II. című művével. Im-
manuel Kant és a neo-kantiánus filozófia, valamint elsősorban a német Heinrich 
Rickert szellemi hatására lényegében elsőként az orosz történetírásban szembe 
nézett a szakma elméleti válságával. Megkísérelte a történetírás nomotetikus és 
idiografikus felosztásának összebékítését, hitet tett a történelem „tiszta tudo-
mány” általi megismerhetősége mellett úgy, hogy mégis kitört a pozivista „forrás 
– tény – interpretáció” szentháromságából. Diplomatikájából és áldozatos forrás-
kiadási tevékenységének köszönhetően történészek generációi tanulták meg a 
szakma technikai-módszertani alapjait, történetfilozófiájából pedig az oroszországi 
liberalizmus hívei ismerkedhettek meg a szabadelvűség alapértékeivel. Hamar 
meghalt, ezért azt már nem érhette meg, hogy a szovjet történetírás Platonovot 
ugyan száműzte, de kánonjában mégis Lappo-Danyilevszkij elé helyezte. És ha nem 
is volt történész, kollégáinál nem kisebb hatást gyakorolt az orosz történetírásra 
Alekszej Alekszandrovics Sahmatov, aki textológiai alapvetésével a mai napi meg-
fellebbezhetetlen tekintély az orosz évkönyvek tanulmányozásában.8 

 
A „moszkvai iskola”  
 
A „moszkvai iskolát” szokás Kljucsevszkij iskolájának tartani, hiszen valamennyi 

képviselője a tanítványa volt és hatása alól aligha vonhatta ki magát bárki a szá-
zadvég, századelő történészei közül. Tágabb értelemben – szembe állítva a moszk-
vai historikusokat a péterváriakkal – a nagy kérdések és nagy általánosítások iránti 
nagyobb fogékonyságukkal szokás jellemezni őket. 

Ez a jellemzés kétségtelenül maradéktalanul illik Pavel Nyikolajevics Miljukovra, 
akinek tehetsége okán minden lehetősége megvolt arra, hogy mestere nyomdoka-
in járva Oroszország vezető történésze legyen, s mint ilyen ebben az összefoglalás-
ban is külön fejezetet kapjon. Hogy nem így történt, abban legalább akkora szere-
pet játszott a történelem, mint önnön történelemformáló ambíciói. 

Pályáját úgy kezdte mint a pozitivista irányzat kiugró tehetsége. 
„Goszudarsztvennoje hozjajsztvo Rosszii v pervoj csetvertyi XVIII sztoletyija i 
reforma Petra Velikogo”9 című magiszteri disszertációja, amely a védés évében, de 
azt megelőzve, 1892-ben, könyv alakban is megjelent, adatgazdagsága miatt a Pé-
ter-historiográfia mai napig megkerülhetetlen alapműve. Alig négy évvel ezután 

                                                 
8
 Alekszej Alekszandrovics SAHMATOV: Raziszkanyija o drevnyejsih russzkih letopisznih szvodah. 

Szentpétervár, 1908. 
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azonban már publikálja a háromkötetes „Ocserki po isztorii russzkoj kulturi” című 
nagy összefoglalása első könyvét, amely a legszélesebb metodológiai, történetfilo-
zófiai és konceptuális kérdések iránti fogékonyságával új hangot jelentett, távla-
tosságot biztosított és termékenyítőleg hatott nemcsak a korabeli orosz történet-
írásban, de az egész szellemi életben. Erre azért volt képes, mert nem egyetlen 
problémára koncentráló szaktörténész volt, aki ugyanolyan tájékozott volt az egye-
temes, mint az orosz történelemben, aki Comte-tól kezdve Marxon át nemcsak a 
korabeli filozófiai irányzatokat, de a nemzetközi szakirodalmat is tanulmányozta. 
Az európai történelemmel és történettudománnyal való közelebbi ismeretségét 
másik tanárának, a kiváló egyetemes történésznek, Pavel Vinogradovnak köszön-
hette, akinek szemináriumában a majdani „moszkvai iskola” tagjai mesterségbeli 
tudásuk alapjait megszerezték. 

Mivel Miljukov a kultúrát a lehető legtágabb módon értelmezte – a gazdasági 
élettől a tulajdonképpeni szellemi kultúráig – szintézise valójában az orosz történe-
lem lényegének, teljességének megragadására tett nagyszabású kísérlet. Éppen az 
őt ért szellemi hatások sokféleségének köszönhetően koncepciója eklektikus. Maga 
is elismeri szellemi függőségét az államjogi iskolától, jól kimutatható a korabeli 
szociológusok és a német Karl Lamprecht hatása, sőt a marxista gazdasági koncep-
ció sem idegen tőle. Erre elég egy késői példa az „Ocserki” 1930-as kiadásából: 
„nem azért volt a középkori Oroszország gazdasági fejlettsége alacsony, mert az 
idegen törzsből származó hódítók, a „nemes” rend képviselői között nem voltak a 
munkának szervezői, hanem azért nem volt Oroszországban ilyen nemes hódítók 
rendje, mert a gazdasági fejlettség alacsony szintű volt. A két tényezőt egymástól 
élesen elválasztani, természetesen nem szabad, mert feltételeznünk kell köztük a 
kölcsönhatás meghatározott fokát”. 

Egyetemes történeti látásmódja és egységben való gondolkodása miatt művé-
ben Oroszország helyét keresi a világban, amelyet az államjogi teóriához hasonló-
an meg is talál Európában, de a sajátosságokat még strukturáltabban látja, amikor 
hangsúlyozza a „kórosan megnagyobbodott állam” szerepét az orosz fejlődésben. 

Pavel Miljukov, mint történész regisztrálta a hatalom túlsúlyát az orosz történe-
lemben, mint zoon politikon pedig tenni is próbált ellene. A kadet párt vezetőjéig, 
majd az Ideiglenes Kormány külügyminiszterségéig és legvégül a párizsi emigrációig 
vezető karrierje azonban sok tekintetben már nem a tudós életpályája. 

Mivel Kljucsevszkij nem járult hozzá, hogy magiszteri disszertációjáért mindjárt 
doktori fokozatot kapjon, viszonyuk elhidegült. Ez lehetett az oka annak, hogy a 
mester végül utódjául egy másik tanítványt, Alekszandr Alekszandrovics 
Kizevettert, szemelt ki. A Kljucsevszkij halálával megüresedett tanszék élére végül 
mégis egy harmadik tanítvány, Mihail Mihajlovics Bogoszlovszkij került. Mindket-
ten akár a pétervári iskola képviselői is lehettek volna, hiszen disszertációikban 
megtestesülő kutatásaik új forráscsoportokat beemelő, szigorúan adatcentrikus 
műveket eredményeztek. Bogoszlovszkij „Oblasztnaja reforma Petra Velikovo: 
Provincija. 1719–1727” (1902), míg Kizevetter „Poszadszkaja obscsina v Rosszii 
XVIII sztoletyija” (1903) című monográfiáikkal speciális témájuk kézikönyveit hoz-
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ták létre. Az uralkodó pozitivista történetírás díjakkal elismert teljesítményeiről 
van szó, amelyek összességükben reprezentálják a „moszkvai iskolát”. Tudniillik, 
ha megnézzük, mivel foglalkozott, mit publikált a többi Kljucsevszkij-tanítvány, ak-
kor egy horizontos és nagyléptékű tudományos programot rekonstruálhatunk. 
Amit nem úgy kell értelmeznünk, mintha műhelyként működött volna ez az iskola, 
de Kljucsevszkij szellemi tekintélye és témaadása meghatározó volt benne.  

A valamivel fiatalabb Jurij Vlagyimirovics Gotyje „Zamoszkovnij kraj v XVII. Opit 
isszledovanyija po isztorii ekonomicseszkovo bita Moszkovszkoj Ruszi” (1906) és 
Matvej Kuzmics Ljubavszkij „Litovszko-russzkij szejm. Opit po isztorii 
ucsrezsgyenyija v szvjazi sz vnutrennyim sztrojem i vnyesnyej zsiznyu 
goszudarsztva” (1901) vagy az „Isztoricseszkaja geografija Rosszii v szvjazi sz 
kolonizaciej” (1909) című munkái jól jelzik a tudományos ambíciót: az állami in-
tézményrendszer 17–18. századi regionális működésének teljes feltérképezését a 
reálfolyamatok összefüggésébe állítva. A nagy szintézis, mint cél és utópia tehát 
megmaradt, csak immár egy alkotói közösség feladatvállalásaként. 

A történelem azonban részint szétzúzta, részint szétszórta Kljucsevszkij tanít-
ványi körét, bár sokan 1917 után is folytatták mesterségüket – ki emigrációban, ki 
a szovjet hatalom szolgálatában. Ez a tevékenység azonban már nem a nagy mes-
ter által kitaposott ösvényen haladt. 

 
A pluralizmustól a marxizmusig  
 
A századforduló, századelő orosz történetírása megfelelt a nyugati historiográ-

fia színvonalának, európai történetírás volt, amelyben nem maradtak visszhangta-
lanok az új eszmék, irányzatok, szakmai eredmények. Az orosz történészek partne-
rei voltak nyugati kollégáiknak, előadókörutakon, tanulmányutakon, nemzetközi 
szervezetekben vettek részt, publikáltak nyugati folyóiratokban, műveiket számos 
idegen nyelvre lefordították, s fordítva, ők is vendégül látták külföldi kollégáikat, 
műveiket ismertették, oroszra átültették. 

Az orosz-orosz, moszkvai-pétervári párbeszéd, a különböző irányzatok együtt-
működése – pártállásra, ideológiai táborba tartozásra való tekintet nélkül – szintén 
létezett. Jó példái ennek a századelő kollektív, reprezentatív vállalkozásai – mint a 
kilenc kötetes „Oroszország története a 19. században” vagy a hatkötetes „Tri 
veka” –, amelyekben Kljucsevszkij- és Platonov-tanítványok, egy sor későbbi jelen-
tős történész vett részt. A már ekkor számon tartott Alekszandr Jevgenyjevics 
Presznyakov „Obrazovanyije velikorusszkovo goszudarsztva” című 1915-ös művé-
vel beírta magát a történetírás történetébe, csakúgy mint Sztyepan Boriszovics 
Veszelovszkij. De Szergej Vlagyimirovics Bahrusin, Jevgenyij Viktorovics Tarle és 
Borisz Dmitrijevics Grekov is megmutatta oroszlánkörmeit. 

A pozitivista „mainstream” történetírása mellett a sok irányban burjánzó al-
ternatív történetfilozófiák, metodológiák hasonlóképpen helyet kaptak a kötelező 
szakmai pluralizmus jegyében az orosz historiográfiában és a korszaknak a politiká-
tól függetlenül is, de attól kétségtelenül megerősítve, forrongó, polemikus jelleget 
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adtak. Ezek az évek a szakma „általános válságának”, a történetírás történe-
tében ciklikusan bekövetkező szkepszisnek, a szociológia „támadásának” évei. 
Ebben a színes csokorban egy zsenge hajtás volt a marxista felfogású történe t-
írás, amely többre (sokra) hivatott és a századforduló értelmiségét is erősen 
inspiráló történelemelmélete ellenére rövid időn belül felszámolta a többsz ó-
lamúságot, majd a szovjet korszakban hegemón helyzetbe került – ezért meg-
érdemli a külön vizsgálatot. 

Az igazsághoz  tartozik, hogy az 1917 előtt marxista történetírás két legneveze-
tesebb képviselője, Mihail Nyikolajevics Pokrovszkij és Nyikolaj Alekszandrovics 
Rozskov szintén képzett történész volt. Sőt, mindketten Kljucsevszkij tanítványai-
nak mondhatták magukat, ami garantálta volna a szakmai elithez tartozást. Tulaj-
donképpen a mesternek a történelem gazdasági és társadalmi aspektusai iránti 
megkülönböztetett figyelme még jó kiindulópont is lett volna a marxizmus irányá-
ba, ám kétségtelen, hogy a döntő lökést a marxista tanok és politikai szimpátiák, 
forradalmi elkötelezettségek adták. A konkrét problémák feltárására szegődött 
szaktörténészek így fokozatosan egy elvont ideológiai sémának a konkrét törté-
nelmi anyagra való erőltetésével hoztak új hangot a professzionális történetírásba.  

Erre igazán jó mintájuk volt Georgij Valentyinovics Plehanov „Isztorija 
obscsesztvennoj miszli v Rosszii” című műve, amely a társadalmi gondolkodás törté-
netéről írt első marxista felfogású munka. Plehanov, bár hivatásos forradalmár volt 
és nem történész, több, a gazdasági materializmusról szóló elméleti írása után, ezzel 
a művével értékelhető történeti munkát hozott létre, így nem érdemtelen néhány 
következtetésénél elidőznünk. A végül befejezetlen maradt ópusz elé írt „Beveze-
tés”-ben összefoglalja az orosz történelem tartalmára vonatkozó legáltalánosabb 
nézeteit. Ennek kapcsán nagyban támaszkodik Kljucsevszkijnak és Miljukovnak az ál-
lam szerepére, a földrajzi viszonyok determinációjára, a gazdasági- társadalmi viszo-
nyok fejletlenségére vonatkozó koncepciójára, de az Európa és Oroszország törté-
nelmi viszonyrendszerre újszerű választ talál. Ennek lényege az orosz történelem ál-
landó ingamozgása a Kelet és Nyugat között, amivel végeredményben bevezeti az 
orosz fejlődés „viszonylagos sajátszerűségének” tételét – ezzel a későbbi marxista 
axiómáknál lényegesen dialektikusabb magyarázatot találva. 

Rozskov „Szelszkoje hozjajsztvo Moszkovszkoj Ruszi XVI v.” című 1899-es magisz-
teri disszertációjával valódi pozitivistaként indul, s bár gazdaságtörténeti profilja 
meghatározó, még 1906-ban is csak „kritikai pozitivistának” minősíti magát. Igaz ez 
másik korai művére, az 1906-os „Proiszhozsgyenyije szamogyerzsavija v Rosszii” cí-
műre is, amelyben ismét a gazdaság fejlődését teszi a periodizáció alapjává, ám for-
mális-sematikus kritériumok alapján. S bár elfogadja a feudalizmus létét Oroszor-
szágban, de nem a marxi formációelméletet használva, nem tulajdonít jelentőséget 
az osztályharcnak sem az orosz történelem előre menetében, viszont annál inkább 
fontosnak tartaná a társadalmi pszichológia beemelését a kutatásba. A változás az 
„igazi” marxizmus irányában csak későbbi munkáiban következik be nála. 

Pokrovszkijnak a száműzetésben már nem volt annyi ideje kutatásokat végezni, 
ezért 1917 előtti történeti műveit jórészt emlékezetére hagyatkozva és a történeti 
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irodalomra támaszkodva írta meg. Az 1907-1910 között írt négykötetes „Russzkaja 
isztorija sz drevnyejsih vremjon” és a néhány évvel későbbi „Ocserki po isztorii 
russzkoj kulturi” az uralkodó történelmi nézetek felülvizsgálatára tett kísérlet, az első 
valójában egy „anti-Kljucsevszkij”, a másik meg egy „anti-Miljukov”. (A sors és a his-
toriográfia fintora, hogy amikor később a sztálini korszakban már az ő műveit veszik 
megsemmisítő bírálat alá, akkor ezeket az írásokat majd „anti-Pokrovszkijnak” neve-
zi el a történész közemlékezet.) Pokrovszkij ezekben a műveiben a bírált állami elv 
helyett a gazdaságnak (azonban belül pedig a kereskedelmi tőkének) ad primátust, 
alkalmazza a formációelméletet, köztük a pavlov-szilvanszkiji feudalizmus-fogalmat 
és a forradalmi demokraták szellemi örököseként a cári rendszer, a cárok engesztel-
hetetlen ellenfeleként tűnik fel. Politikai vezéreltségű prekoncepciózussága, az ideo-
lógiai sémák ráerőltetése az ekkor már nagyjából-egészéből jól ismert történelmi 
anyagra, munkásságának leegyszerűsítő, néhol primitív külsőségeket kölcsönöz. Ez 
utóbbi egyáltalán nem állt távol az 1917 utáni történetírás népátnevelő, propagan-
disztikus „ethoszától”, nem véletlenül lesz éppen Pokrovszkij az, aki hatalomra ke-
rülve megszüntetteti a történelem, mint olyan oktatását az iskolákban. Mégis: fontos 
rögzíteni, hogy ez nem a „sztálini” felfogás, itt még van helye pl. az osztályharc diffe-
renciált interpretációjának és mentes minden nemzeti elfogultságtól, az orosz törté-
nelem nagyorosz megszépítésétől. 

Az orosz történetírás évszázados önmozgásából, amely ugyan érzékenyen követ-
te a nyugati szellemi mozgásokat, nem következik organikusan sem a marxista, még 
kevésbé a sztálini paradigma meghatározóvá válása. Alapvetően a hatalomhoz lojális 
történetírás volt, amely paradox módon az éppen emiatt kiérdemelt szakmai függet-
lensége okán alkalmas lett volna arra, és a legjobb úton haladt afelé, hogy aktív részt 
vállaljon a szakmának az Annales első nemzedéke általi megújításában. Ehelyett a 
következő hetven évben nagyon ritka kivételektől eltekintve az a dicstelen szerep 
jutott neki, hogy meghasadjon: a politika szolgálólányának funkciója helyett csak a 
régi vágású pozitivizmus jelenthetett számára kitörési alternatívát. 
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