POSITIVISME
I
HISTORICISME

• Alemanya, al principi del s. XIX: sorgiment moderna ciència de la història
– Concepció del fluir temporal com a procés causal immanent, irreversible i racional
– Història raonada i documentada

substitueix

Crònica narrativa o erudita

• Escola de Gotinga → escola històrica del dret de Von Savigny:
– Operativitat històrica del volksgeist
• Sistemes legals producte “del costum i del caràcter del poble”

Estats alemanys occ.

Final de l’AR

• Context: guerres napoleòniques
Prússia: “Hem de fer des de dalt el que
els francesos han fet des de baix.”

Reforma per reacció

Barthold Georg Niebuhr
(1776-1831)

Mètode historicocrític

Examen i anàlisi crítica, filològic i documental, de
les fonts històriques materials i la seua utilització
sistemàtica posterior com a base d’una narració que

“ha de revelar, com a mínim amb alguna probabilitat,
les connexions generals entre els esdeveniments.”

Història de Roma

Transició de l’erudició
a la ciència històrica

“[…] va més enllà de l’interès erudit per detalls
notables del passat en favor d’una reconstrucció
més àmplia d’aspectes de la realitat pretèrita
sobre la base de proves convincents […]
(per) establir connexions significatives entre
esdeveniments i estructures”.

Era una època en què estàvem contemplant els esdeveniments
més increïbles i excepcionals, quan ens adonàvem de moltes
institucions oblidades i decadents per l’estrèpit del seu
enfonsament. I els nostres cors s’engrandien enfront del perill
excepcional a mesura que ens lligàvem apassionadament
als nostres prínceps i al nostre país.

Història dels pobles romans i
germànics del 1494 fins al 1535 (1824)
Història dels papes (1834)
Història d’Alemanya durant
l’època de la Reforma (1839-1843)
Leopold von Ranke
(1795-1886)

Innovacions didàctiques

Afirmacions teòriques
i metodològiques

“Primacia de la política exterior”

Seminari universitari

“A la història se li ha assignat la tasca de jutjar
el passat, d’instruir el present en benefici de
l’avenir. El meu treball no aspira a complir tan
altes funcions. Només vol mostrar el que va passar
realment (wie es eigentlich gewesen).”

Verificació

Cerca exhaustiva de
documents arxivístics originals

Autenticació
Acarament mutu
Ús com a base exclusiva de la narració històrica

Pràctica empirista

Ciència històrica “descripcionista”

Eliminació subjectivitat de l’historiador

“Els fets i les situacions passats són únics i irrepetibles
i no es poden comprendre sinó en virtut dels seus
contextos propis i particulars.”
HISTORICISME

Origen: escola de Gotinga,
Möser i Herder

Historicitat radical
dels fenòmens humans

Reacció conservadora vs. racionalisme
universalista dels liberals il·lustrats

Comprensió hermenèutica en la seua
singularitat i no mitjançant lleis universals
Vs. positivisme
d’August Comte
Temps històric

Temps físic

Crítica filològica de textos clàssics
+
Resultats epigrafia, numismàtica
arqueologia
Corpus Inscriptionum Latinarum

Theodor Mommsen
(1817-1903)

Història romana

Imparcialitat absoluta
de l’historiador

“deure pedagogia política”

“Ha d’ajudar aquells per als quals ha escrit a triar i definir
la seua actitud futura enfront de l’estat” i ha de ser un
“combatent voluntari pel dret i la veritat i per la llibertat
de l’esperit humà”

Escola històrica prussiana

Formació de la consciencia històrica alemanya

Unificació

Heinrich von Sybel

Johan Gustav Droysen

Heinrich von Treitschke
(1834-1896)

Final de la imparcialitat: “Sóc mil vegades
més un patriota que un professor.”

Història alemanya en
el segle XIX (1879)

Història: arma ideològica de combat per
consolidar i engrandir l’estat alemany

“Sentir en si mateix i saber com excitar
en el cor dels seus lectors […] el goig
de la Pàtria.”

“Reconstruir el passat”

Crítica
Principis de
Ranke: febles

Eliminar la subjectivitat de l’historiador

Gran influència del context
històric: unificació alemanya

Niebuhr i Mommsen:

SE

Coneixement històric
positiu, veritable

Nivell de crítica
autònoma i regressiva

Prússia = Roma

