
VALOARE ªI SERIE ÎN ISTORIE. RICKERT ªI XENOPOL

ALEXANDRU BOBOC

Abstract. Rickert–Xenopol polemic on the scientific knowledge criterion
and on the organization of the history as a science is presented in this text
in the horizon of a high methodological conscience specific at the
beginning of the 20th century. Richert’s a priori criterion of value and its
role in the explanation of the individual character of the historical facts
and Xenopol’s criterion of the series related to the experience of the
research, keeping the concretness of the phenomena into a comprising
type of generality, are both analysed from the perspective of specific
conception of the two authors concerning the conditions of objectiveness
of knowledge.

1. Atunci când se anunþau zorii veacului XX, se anunþa totodatã ceva mai
mult decât o nouã „realitate“-paradigmã, se prezenta în orizontul cunoaºterii ºi
acþiunii o înaltã conºtiinþã metodologicã. Revoluþionãrile din ºtiinþã, artã ºi teh-
nicã favorizau, pe multiple planuri, emanciparea ºtiinþelor umane, formula lui
Dilthey „Geisteswissenschaften“ devenind oarecum cuvânt de ordine ºi îndemn
la o nouã afirmare a spiritului ºtiinþific. Urmãtoarele cuvinte ale lui Dilthey ex-
primau în esenþã o profundã înþelegere a noului ce survenise în structura spiritua-
litãþii europene: „Ce este omul, aceasta i-o spune numai istoria sa. Ce este ºi ce
vrea, omul o poate afla numai din dezvoltarea prin milenii a esenþei sale“1.
Devenea necesarã redefinirea conceptului de ºtiinþã, e adevãrat, din unghiul

de vedere al ºtiinþelor umane, dar cu pãstrarea a ceea ce-i esenþial: ºtiinþa este,
cum spunea Aristotel, „ºtiinþã a universalului“. Ca urmare, în mãsura în care ºi
„ºtiinþele spiritului“ angajau universalitatea, era necesarã redefinirea univer-
salului, mai exact a formei universalitãþii în istorie, iar, într-un plan mai de fond,
constituirea unei logici a „ºtiinþelor spiritului“. Câteva evenimente din creaþia
teoretico-metodologicã reþin atenþia tocmai în acest sens: Einleitung in die
Geisteswissenschaften (1883) a lui Dilthey; Geschichte und Naturwissenschaft
(1894) a lui W. Windelband; Die Grenzen der naturwissenschaftlichen
Begriffsbildung (1896) a lui H. Rickert; Les principes fondamentaux de l’his-
toire (1899), dezvoltatã, în 1908, sub titlul: Théorie de l’histoire (1899, a lui
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Xenopol). Apreciind scrierea lui Xenopol drept „cea mai temeinicã cercetare
filosoficã a fundamentelor istoriei pe care a dat-o vreodatã vreun istoric“, M.
Bagdasar preciza: „Logica ºtiinþelor istorice ºi-a gãsit în adevãr în istoricul ro-
mân A.D. Xenopol ºi în filosoful german H. Rickert adevãraþii ei întemeietori“2.
Nu-i lipsit de importanþã sã menþionãm aci cã istoricul nostru a ajuns la

rezultate, mutatis mutandis, comparabile cu cele ale lui Rickert, fãrã sã-i cunoascã
însã lucrãrile. În acest sens, Xenopol scria: „Ich muβ gestehen, daβ es für mich
ein Glück war, daβ, obgleich der erste Teil der naturwissenschaftlichen
Begriffsbildung Rickerts drei Jahre (1896) vor meinen Werk Les principes
fondamentaux de l’histoire (1899) erschienen war, ich ihn nicht gekennt habe;
denn holte ich vorher gelesen, dann würde sicherlich die gewältige Kraft der
logischen Durchführung der Unternehmung Rickerts mich so stark beeinfluβt
haben, daβ ich nie etwas Originelles hätte leisten“...3
Este de reþinut însã cã teoriile lui Xenopol — teorii de incontestabil nivel

metodologic ºi de concepþie — pornesc de la experienþa sa bogatã (ca istoric, dar
ºi ca economist, jurist) ºi vizeazã forma de înþelegere a unitãþii dintre universal
ºi specific în istorie. El a cunoscut îndeaproape marea creaþie istoricã din secolul
al XIX-lea, îndeosebi scrierile istoricilor romantici, dar, în acelaºi timp, ºi-a
preþuit înaintaºii, urmãrind îndeaproape preocupãrile istorice ale vremii sale.
Orizontul sãu bibliografic este foarte larg4, iar configuraþia operei sale îl situeazã
sub semnul spiritului enciclopedic ºi, în bunã mãsurã, sub cel al interdisciplinaritãþii.
2. Conºtiinþa semnificaþiei unui nou demers este prezentã în însuºi programul

din Théorie de l’histoire: „Ce n’est pas un philosophie de l’histoire que nous
avons voulu donner, en écrivant ce livre, et nous n’avons nullement cherché à
interpréter histoire, d’un point de vue quelconque... Nous ne voulons que
rechercher et établit les principes pur lesquels repose la connaissance du passé,
démontrer le caractère parfaitement scientifique de cette connaissance, et défen-
dre la histoire contre les imputations qui tombent sur elle de tous côtés. En un
mot, nous avons essayé de formuler la théorie de l’histoire“5.
Este clar astfel cã istoricul Xenopol se delimita astfel de filosofia speculativã

a istoriei, axatã pe „interpretarea istoriei dintr-un punct de vedere oarecare“, ºi
formula ideea-program a unei teorii a istoriei riguros elaboratã prin cercetarea
„principiilor pe care se bazeazã cunoaºterea trecutului“ ºi demonstrarea „carac-
terului complet ºtiinþific al acestei cunoaºteri“. Esenþa concepþiei despre trava-
liul istoricului este exprimatã astfel: „În expunerea trecutului uman trebuie sã
distingem practica de teorie“, prima constând „în expunerea trecutului, aºa cum
rezultã el din faptele constatate“, a doua fiind menitã a examina „fundamentele
acestei cunoaºteri“...6. Mai exact, „lipsa principiilor care ghideazã cercetarea
face rãu ºtiinþei“; nu se pot utiliza în cercetarea istoricã metode specifice cer-
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cetãrii naturii ºi, ca urmare, a venit timpul „de a relua chestiunea ºi de a o studia
în ea însãºi, fãrã a ne lãsa amãgiþi nici de principiile filosofice, nici, mai ales, de
triumful ºtiinþelor naturale...“7.
Cu aceasta, Xenopol atinge esenþialul ºi enunþã programul, contextul teore-

tico-metodologic de la care pleacã ºi de care se delimiteazã: „Analizând o nouã
teorie, de origine germanã, care vrea sã ia ca principiu de organizare ºtiinþificã a
istoriei noþiunea de valoare ºi respingând aceastã noþiune, noi am gãsit prin-
cipiul organizator al ºtiinþei istorice în seria istoricã, echivalent celui de lege
pentru ºtiinþele de repetiþie“8.
Dar teoreticianul Xenopol apreciazã, totuºi, analizele lui Rickert, îndeosebi

pentru situarea problemei la nivelul discuþiei despre „modurile universalului în
istorie“. Se distanþeazã însã de punctul de vedere al centrãrii axiologice a conce-
perii ºtiinþei ºi propune o înþelegere proprie a formei universalului în istorie, care
nu poate fi legea ca atare, atât de specificã pentru „faptele de repetiþie“. Legea
este — preciza Xenopol — „fenomenul generalizat“ ºi „rosteºte facultatea acelui
fenomen de a se repeta la infinit“; spre deosebire de lege, seria „înlãnþuieºte o
succesiune care pleacã de la un sâmbure, se suie sau coboarã, pentru a ieºi la un
rezultat, care dã numele seriei“9.
3. Istoria are, dupã Xenopol, caracter ºtiinþific tocmai prin situarea din punctul

de vedere al „seriilor istorice“, care permit o mai adecvatã cuprindere a „mate-
rialului istoriei“, a „faptelor sociale, adicã de fapte generale sau de cuprindere
generalã, care pot fi înlãnþuite în succesiune“...10 Aci intervine înþelegerea speci-
ficului acestor „fapte“, care nu sunt „generale“ în sensul unui rezultat al genera-
lizãrii, ci prezintã (ºi pãstreazã) o unicitate specificã, în fond o individualitate.
În acest sens, „generalitãþile succesiunii nu trebuie sã fie considerate în spa-

þiu, ci mai ales în timp; cãci fiecare serie de fenomene succesive conduce în defi-
nitiv la un rezultat în care se încorporeazã. Iatã de ce fiecare fapt istoric este, tot-
deauna prin partea sa generalã, rezultatul unei dezvoltãri anterioare. Faptul final
reprezintã, deci, seria condensatã, aºa cum legea repetiþiei reprezintã faptul ge-
neralizat. Fiecare fapt este rezultatul unei serii, iar fiecare serie trebuie sã aibã
drept rezultat un fapt istoric“11.
Cu aceasta este relevat esenþialul, anume „natura seriei“: „Elementul general

care dã istoriei caracterul ºtiinþific este cel ce e reprezentat de seria istoricã, for-
mã specialã, umanã a dezvoltãrii universale. Seria este constituitã de o înlãnþuire
de fapte succesive ºi, deci, asemãnãtoare între ele, ataºat unele de altele prin
legãtura cauzalitãþii; cãci numai aceastã legãturã scoate faptele din izolarea lor
ºi face din ele totalitãþi ce dobândesc un caracter mai general decât evenimentele
din care ele se compun ºi care le sunt subordonate“12. Fãrã cauzalitate nu ar fi
explicabilã înlãnþuirea faptelor ºi nu s-ar ajunge la unitate.
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Xenopol ridicã seria istoricã la rangul de principiu al istoriei ºi angajeazã o
susþinutã polemicã cu teoria lui Rickert despre locul ºi rolul valorii în „formarea
conceptualã“ (Begriffsbildung) în istorie. În Théorie de l’historie recunoaºte me-
ritele lui Rickert: „autorul care a cãutat în cea mai mare mãsurã sã punã în luminã
caracterul individual al faptelor istorice este Rickert“; „discutarea ideilor savan-
tului logician confirmã marele adevãr... cã în istorie ºi în dezvoltare, în general,
nu se întâlnesc decât formaþiuni individuale, dar aceastã individualizare nu e
constituitã în raport cu spaþiul, ci, în mod unic, în raport cu timpul. Fenomenele
pe care le prezintã succesiunea pot sã fie individuale din punctul de vedere al
spaþiului, dupã cum ele pot sã fie generale sau chiar universale. Ele vor fi totdea-
una individuale în raport cu timpul, adicã ele nu se vor produce decât o singurã
datã în cursul acestuia ºi nu se vor mai reproduce niciodatã într-o modalitate
identicã“13.
În alþi termeni, faptul istoric nu este un singular oarecare, ci unul semnificativ

pentru un complex istoric, devenind purtãtorul valoric al acestuia ºi implicit o
formã a prezenþei universalului. Altfel spus, forma „serie“ este, la nivelul isto-
riei, formã a universalului. Spre deosebire de valoare, care þine numai de dezvol-
tarea umanã, „seria istoricã“ ocupã „întreg domeniul succesiunii“ (în întreaga
evoluþie): „seria istoricã“ este „unicã ºi particularã în raport cu timpul“; spre
deosebire de lege, care „sfarmã tiparul faptelor din care a fost extrasã“, seria „nu
distruge faptele care i-au servit la formare“, ci „le lasã sã subsiste în întregime“14.
Într-o altã caracterizare, „seria istoricã“ (sau „seria de dezvoltare“) este „ca

un tot în care faptele se leagã între ele pe baza principiilor cauzalitãþii, dând naº-
tere unui sistem logic deosebit de cel al ºtiinþelor de repetiþie sau teoretice“15. Pe
baza „seriilor“, istoria rãmâne o ºtiinþã bazatã pe explicaþia fenomenelor. Este
depãºit astfel orice descriptivism ºi orice istorie strict narativã. Cãci prin cuprin-
derea în serii este asigurat caracterul sistematic al istoriei, între „seriile istorice“
stabilindu-se o relaþie logicã, continuitate ºi unitate. Se poate vorbi astfel de o lo-
gicã a istoriei.
4. Este de reþinut aici remarca lui H. Rickert: „Cea mai detaliatã teorie a ºtiin-

þelor istorice, construitã pe o opoziþie logicã, se gãseºte în opera lui Xenopol (se
face trimitere la Théorie de l’histoire), dupã care ºtiinþa naturii cautã legi, iar ºti-
inþele istorice au de prezentat «serii»; fãrã îndoialã, distincþiile menþionate între
ºtiinþa naturii ºi istorie sunt, sub aspect logic, cele mai bune pe care le-am putut
cunoaºte pânã acum: cãci ele se referã la metodã ºi nu la material“16.
Rickert formuleazã însã ºi câteva obiecþii: din punct de vedere filosofic, iden-

tificarea perechii de concepte menþionate cu cea dintre naturã ºi istorie rãmâne,
totuºi, de nesusþinut; cãci deosebirea logicã, cu adevãrat hotãrâtoare nu ajunge
în acestea la o expresie clarã. La întrebuinþarea lor se lasã impresia, ba chiar se
afirmã direct cã realitatea empiricã însãºi s-ar descompune în persistenþã ºi
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schimbare, fiinþã ºi devenire, repetare ºi succesiune, iar cercetãtorului i s-ar oferi
astfel douã feluri total diferite de fapte, pe care el ar putea astfel sã le accepte aºa
cum sunt realmente. Am avea deci aci natura ca fapt, acolo istoria tot ca fapt, iar
ºtiinþele despre ele ar fi, în ambele cazuri, numai o „oglindã a realitãþii“. Aceastã
pãrere este însã de nesusþinut, iar atâta timp cât persistã nu se poate ajunge la o
înþelegere logicã a ºtiinþelor17.
Obiecþiile lui Rickert privesc, evident, concepþia lui Xenopol despre cunoaº-

tere, despre condiþiile obiectivitãþii acesteia din punct de vedere neokantian, dupã
care modelarea conceptualã este hotãrâtoare pentru fixarea raporturilor dintre
subiectul cunoscãtor ºi obiectul cunoaºterii, ºi nu raportarea cunoaºterii la un
domeniu obiectual. În acest sens vine ºi precizarea: „O fiinþã realã durabilã, una
persistentã, fixã, ºi o repetare în sens strict, cum existã ea independent de orice
concepere prin ºtiinþã, realitatea empiricã în genere nu cunoaºte“18.
În studiulNoþiunea valorii în istorie (1905), Xenopol preciza: „stãpânirea numai

a ideii abstracte care dã numele seriei, fãrã stãpânirea ºi a faptelor individuale care
o alcãtuiesc nu este decât o pseudo-ºtiinþã“; Rickert, „eminentul logician, ale cãrui
scrieri sunt pline de cele mai interesante observaþii“, aratã „cã generalul în istorie e
deosebit de generalul în ºtiinþele despre azi... în istorie fenomenul general (noi
zicem serie) este totul, din care faptele componente sunt pãrþile“19.
Rickert insista însã asupra „insuficienþei“ conceptului de „serie“, sprijinindu-

se (între altele) ºi pe urmãtoarele constatãri: a) cã nu se iau în atenþie numai
„serii individuale ºi unice“ (einmalige); b) conceptul de „serie“ „este prea larg
(zu weit), cãci existã serii ce nu-s istorice“20.
5. Disputa priveºte aºadar forma universalului în istorie: „valoare“ ori „se-

rie“. S-ar impune aci câteva precizãri: a) „valoare“ ar avea avantajul circumscrierii
mai riguroase a formei specifice a universalului în spaþiul umanului; b) spre
deosebire de valoare, care centreazã printr-un absolut abstract ºi a priori uni-
versul istoriei, seria o face prin asumarea raportãrii la experienþa cercetãrii, pãs-
trând concreteþea fenomenelor în cuprinderea într-un tip de generalitate; c) re-
þine atenþia valoarea metodologicã a „seriei“: numai prezenþa faptelor într-o serie
le face „fapte istorice“, adicã le mutã într-o modelare (explicaþie) a istoriei.
Ceea ce intereseazã aci, în primul rând, s-ar rezuma astfel: fiecare fapt serial

apare ca un moment, care prin latura lui „obºteascã“ redã un proces, o tendinþã
generalã; „ideea seriei“ redã aceastã tendinþã, iar între ea ºi faptele pe care le
organizeazã tinde sã se afirme un raport sintetic (totalitate). Prin aceasta descrip-
tivismul este evitat ºi întrucât seriile nu sunt consistente în mod izolat, ci în ra-
porturi (de coordonare, subordonare, supraordonare) aceastã totalitate (istoria),
capãtã caracter sistematic).
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Polemica în jurul „valorii în istorie“ aduce în prim-plan problematica meto-
dologicã ºi de concepþie asupra istoriei. În fond ºi Rickert, ºi Xenopol erau preo-
cupaþi de aflarea unei formule teoretice menite sã justifice gândirea istoricã. În
acest sens, ei se situeazã pe calea cãutãrii unui criteriu al cunoºtinþei istorice ºi
al organizãrii istoriei ca ºtiinþã. Calea se bifurcã însã, întrucât primul procedeazã
metodologic a priori, iar cel de-al doilea prin considerarea experienþei. Este
evident cã aci Xenopol istoricul îl dominã pe Xenopol teoreticianul, dupã cum
în cazul lui Rickert lucrurile stau invers; teoreticianul îl dominã pe istoric. În
ambele cazuri se cautã pentru toate o mãsurã umanã, chiar ºi pentru forma lo-
gicã, menitã sã susþinã modelarea fenomenelor istorice sub specie durationis fãrã
a uita de forma care centreazã (în mod diferit aci) cunoaºterea ºi ºtiinþa, indife-
rent dacã aceasta priveºte natura sau istoria.
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