






HISTÓRIA, HISTORIOGRAFIA 
E HISTORIOLOGIA 

POR 

CARLOS EDUARDO DE SOVERAL 

A liiimanidade vive um dvanba, no preciso e radical sentido de 
acçâio, nioviniento colectivo, discurso no tempo, dial6ctica tem- 
poral l. 

Tal clvanz~, que 6, com rigorosa a,cepy%o, o drama (e  desde aqui 
partiríamos pa.sa a coiupreens5o das dionisias da Grécii~ antiga, 
e até para lima mais profunda intelecç5o da processologia hege- 
liana), esse movimento ou acç2io vital, essa comum existência 
no tempo e no espaço que cumpre a liuinanidade, tomada no 
todo ou em parte, constitui o objecto de iiina forma de conlieci- 
mento particular bis. 

Deixando por agora, a relaçzo gnoseológica que existe entre 
esses objecto e forina de conhecimento, e nâio tratando de indagar 
em que medida a segunda forja o primeiro - encontrando-se, por 
outro lado, implicada nele -, t2io-srj desejamos sublinhar dois 
factos: um, que dehontamos duas entidades qiie, ao menos nobti- 
camente, podamos discriminar com ii~Axima clareza; o outro, que 
a ambas essas entidades -realidade oii colectiva existência 
humana ao longo do tempo, e conhecimento do que a essa ou 
nessa realidade ou existência vai acontecendo - damos hoje, 

! comumente, um mesmo nome: o de história. A voz históvia esti, 
ai, portanto, quer para designar o d?a?~~a vivido pela humanidade 
(por ela padecido e em grande medida criado), quer para siguilicar 
o conhecimento específico desse d ~ a m a .  

Imediatamente se advertir6 qiie o vocibiilo em qiiestSo se 
mostra saturado de eqiiivocidade, e que de esta equivocid:ade 



hi-de manar uma multidão de falsos problemas. ilssiin 6, com 
efeito. A palavra históvia, tal coino trivialineiite a empregamos, 
não s6 constitui um termo impreciso -pelo cpe aniiúdc nos nao 
6 ficil a sua compreensão, mesmo recorrendo a um contexto -, 
como arrasta consigo uma pluralidade de representações de origem 
literhria e vulgar, nada consent&nea a um rigoroso exercicio 
intelectivo. todo o problema de uma terminologia científica - 
a carência de uma ars magna - o que se levanta com si> pro- 
nunciar o nome por igual atribuída a qualquer das duas entidades 
que nos ocupam. IJm problema a cuja veriiicação resistem muitos 
dos melhores especiLllistos que nele necessariamente desembocam 
quando cogitam sobre os i71zpasscs em que se encontram as ciên- 
cias do homem" Alguns, como hfarroii2 bis, chegam ao ponto de 
repelir reiteradamente a introdução de dois voc&bulos que na sua 
diversidade correlativamente proporcionassem a alusão unívoca 
a qualquer dos dois mundos que uma e outra vez pretendemos 
referir. Para tanto, argumentam at6 com o facto de que o uso 
corrente de quase todas as línguas exropeias se furta ao emprego 
de palavras diferentes para as duas entidades em questão. Como 
se o exercício científico não inlplicasse, acima de outros nniitos, 
o esforço para estabelecer uma linguagem sempre mais depurada 
e menos equívoca, ou como se fosse coisa nova o que ocorre no 
domínio da historiografia, relativamente aos seus conceitos fun- 
damentais 3. Aí esta, por exemplo, a lógica matematica, a qual, 
independentemente do que permita alcanças, e sem embargo de 
uma interrogativa respeitante i sua radical legitimidade, significa, 
pelo menos, o muito positivo anelo de uma maior exactid: uo - 
toda a exactidão possível-tanto nas designações das coisas, quanto 
no jogo mental dessas designayões. Seja como for, a verdade 6 
que sã0 frequentissimos os momentos em que a equivocidade da 
palavra I~istóviea não só nos não deixa, imediata ou pelo menos 
facilmente, entender, como se constitui, sobretudo, o motivo de 
que quem a emprega deslise inadvertidamente de um para outro 
dos conteúdos que ela exprime. J i  não pensamos tanto em trechos 
como os que pode representar a pergunta com que abre a His- 
tória de Povtugal de João Ameal: ((Que 6 a História? Uma ciên- 
cia ? Uma arte ? Uma Btica 31) Claro que aqui o contexto inculca 
claramente uma significação: porque, logo a seguir, se alude 



a ciência, a arte, a tócnica, o vocábulo 7~is tó~ia  está necessària- 
mente e tio-só referido a conhecimento. Mas andemos dois pará- 
graIos e logo verificaremos que o autor nem mantém essa acepgno, 
nem, ao que parecz, apreende que, a partir dela, se desviou para 
a outra, de esistência: ((Tudo isto a fiist,ria 0, seiu dúvida. Paiwce- 
-nos que é ainda qualquer coisa mais. Desde que se queka formar 
uma ideia do que siicedeu outrora -imperfeita que seja, preciria 
e relativa que seja, e só essa nos é permitida -temos de colocar- 
-nos diante da vida em pleno curso. A História 6 vida - tal o 
axioma inicial a propor. E n5o apenas vida dos outros -de 
outros tempos, de outros seres -mas a ~ ~ o s s a  vida, antes dd nós. 
Longe está, de abraçar o próprio destino quem julgue que a sua 
história terrena começa no nascimento e acaba na morte. A nossa 
história 6 toda a História. A história dos homens é a Eistória do 
Homem - e a história de cada homem. Em cada homem, está, 
por isso, a História inteira - que colaborou na siia formaç5o 
e veio ató ele como impulso que nele se resolve e condensa. A His- 
tória nos fez; 'agora, somos nós que a fazemos. I3tc.i). Neste longo 
extracto se verifica que, com efeito, comepaudo pelo sentido de 
história como co~zhecinsento, o autor resvalou -alfim sem se 
aperceber -para o de história como realidade. E isto, ou seja, 
o t rhsi to de um para outro dos conteiídos cardeais da palavra 
história, graças à ponte subtil que oferece a reiterada equivoci- 
dade do seu emprego, é o que desejamos ilustrar com alguma 
detença, ein ordem a sublinhar a necessidade premente de uma 
duaiidade verbal nos nossos trabalhos científicos. Veremos depois, 
sobre a matéria dos exemplos aduzidos, quantas dificiildades 
superamos mercê de uma asseate distinção terminológica - dado 
que todas essas dificuldades se contêin na equivocidade da palavra 
história. Uma equivocidade que, como t,al, nem nos deixa ser preci- 
sos, nem discursi~~amente obedientes a uma só direcção, nem dialèc- 
ticamente aptos para bem e penetrantemente reflectir sobre os 
infinitamente pequenos que, mais tarde ou mais cedo, sempre 
temos de defrontar na consideração especulativa de um qualquer 
domínio do conhecimento. Uma equivocidade, enfim, que, por 
um lado, 4 o tropeço, o escâlidalo, que determinou o nosso propúsito 
de redigir este estudo sobre Hisló~ia,  I~istwioy~afca e historiologia, 
e que, por outro, dentro da economia criadora de esci,?~dcclo, cons- 



titui um dos ciinentos necessários do edifício historiolrigico dos 
nossos dias. 

O primeiro exemplo de transferência de um para outro dos sen- 
tidos de 7~istória que apresentaremos 6 o passo dos Piolegon~ena 
to Hèstory de Teggart 5,  onde este, ponderando criticamente 
algumas das ideias contidas em 2'he Gramnzar of Scèewce de Karl 
Pearson, consigna que - palavras do mesmo Pearson - (~histo- 
rians have assumed ... that history is ali facts and no factorss, 
que ((natural history, the evolution of organio nature, is a t  the 
basis of human history~), e que (ionly when history is interpreted 
in this sense of natural history does it  pass from the sphere of 
narrative and become sciencei> 6. Patenteia-se aqui, sobretudo na 
sequência das duas últimas afirmações de Pearson, ou a66 no 
ambito estrito da terceira, mais do que a imprecisão com que 
o vocábulo 6 utilizado, o tr&nsito rápido, imediato, que leva à 
contradição ou ao nada, desde história conzo realidade (((natural 
history, the evolution of orgeuic nature~)) at6 histórèa conzo conhe- 
cinbe%to ({~history ... does it pass from the sphere of narrative and 
become sciencei)). Isto redunda forçosamente em que num livro 
que 6 decerto dos melhores e mais claros que deve recomendar 
uma propedeutica historiogrh,fica - referimo-nos à obra de 
Teggart - o autor fica em falso e avoque o erro do escritor que 
reproduz 

Ao erro que comete o grande mestre da Universidade de Cali- 
fórnia e um ou outro dos historiólogos por ele aduzidos o enoontra- 
mos alguma vez nos escritos de Huizinga; por exemplo naquele 
que, como tantos ostenta um titulo - E1 concepto de historia y 
otros ensayos - onde lateja a equivocidade que se afirma nas 
linhas seguintes: (<...cuando reconocemos a uno de estos (iorganis- 
mos> históricos tendencias inherentes que imprimen rumbo a su 
(~evolución*, estamos ya de lieno dentro de la teleologia, pues 
estos organismos, a diferencia de 10s biológicos, só10 presentan 
una coherencia en Ia medida en que respondeu a un fin. Tampoco 
contra esto nada hay que objectar: la historia es una manera 
de pensar marcadamente finalista; 1a explicación finalista de1 pro- 
ceso histórico es Ia única para la que hay cabida en nuestro pen- 
samiento. Pero si aplicásemos a estas ideas de <iorganismoi> y 
~evoluciónr en e1 campo de 10 histórico la piedra de toque de 



la biologia, descubririamos que 10s tales conceptos han sido des- 
plazados, mis, aún, violent,amente retorcidos. s que, a pesar 
de esto, presentm tanta, iitilirlnd Iúgica pwa e1 historiador, que 
no es posible prescindir de ellos? Todo dependeri, en última 
instancia, de Ia medida en que aún sea adeciiada, en que aún 
responda a Ia ~ e r d a d  Ia ((imagen~) de Ia evo1uciSn.i) " 

Poderíamos adiizir oiitros passos em que a equivocidade é com- 
pensada pelo facto de que bistúria como conhecimento não sS 
se inicia com maiúscula, como, outrossim, se niostra predicada 
pelo adjectivo escvito. I? 6 Itl;6 possí~~cl que o testo original holan- 
dês, qiie n,So conhecemos, incliia duas palavras distintas, as quais 
o t,radiitor tenha estabelecirlo chamar idênticamente histSria, 
conquanto umas vezes com, e outras sem, inicial maiíiiiscula. Mas, 
de qualqiier modo, e para uma leitnra exigente - que tenha 
diante, bem aberto, todo o leque de possibilidades -, a equivo- 
cidade esti  aí, dficiiltando a apreensão e, nalg~nn lugar, cons- 
tituindo uma ponte fhcilinente trdnsponivel. Aquela ponte que 
repetidamente cruzou o poderoso espírito de Ernst Cassirer, nas 
p&ginas que h Ilistó~ia dedicou na sua dn$ropologia. $Zosó$ea '0 .  

Por exemplo, no falso antagonisino a que leva Cassirer os pen- 
samentos, tão diversamente situados, de Nietzche e de Croce 11; 
e, mais destacadamente, nas suas considerações ao redor do his- 
toricismo do segiindo, qiimdo diz que para este - o que sem 
mais n%o 6 compreensivel -(<Ia Iiistoria no cons1;itnye simple- 
mente iin departamento especial sino 1% iealidad íntegra?. J &  sabe- 
mos que em Croce não existe ontològicamente diferença entre 
conhecimento e existência, e que ambos se reduzem a história,. 
Mas isto é o que Ca8ssirer nos tinha de explicar sem cair na excessiva 
u t i l i ~ a ~ o  de um termo que o mesmo filSsofo italiano dialèctica- 
mente opRe a historiogrfia. E a equivocidade da palavra assume 
aspectos tão extremos sob a pena de Cassirer, que, quando este 
se refere a Hegcl c Ranke 12, se nos torna diíicilimo entender que 
estainos tratando, sobretudo e respectivamente, de realidade e 
conhecimento 13. 

Se voltarmos i produqiio de língua inglesa, verificaremos que 
niio só nos náo sao ineqiiivocamente inteligiveis frases desgar- 
radas qual a tão citada de Christopher na \~son  (~happy is the 
people that  is mithout historya I", mas também que se contorna 
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a sobre~osição a que aludimos atrás, e de que constituem exemplo 
passos como este de Herbert Ifuller, em T h e  Uses of t l ~ e  Pas t :  
.And if siich ancient sentiments wiü scarcely be eridicated by a 
study of morld history, a t  least 'hey should no* be fortified by 
historians. IJntil recently, most histories were national histories, 
mritten bom a nationalistic point of viem, eto.)) l5 Trecho em 
que 7~istóvia assume sucessivamente, e na mesma linha de conduta 
mental, os dois sentidos de existência (ou de coahecimento?) 
e de 1iteratiii.a. Trata-se de um óbice levantado a nossa com- 
preensão, e & nossa elaboração critica, no qual tropeçamos ao 
ler a obra de autores como o mesmo Gollingmood, já quando 
este exprime o seu prbprio pensamento, já quando apresenta 
o a!.heio. De trabalhos como o de 13arraclough, sugerentemente 
denominado Histoqj i% a oha?~ging world, e imprópria ou menos 
sugcrentemente vertido para o castelhano sob a epígrafe de L a  
h i s t o ~ i a  desde e1 mu?zdo actual, se poderá extrair largo acervo de 
exemplos relativos ao que vimos ilustrando ". Nesta obra de 
Barraolough, amiúde nos sentimos, com efeito, paralisados, por 
não poder entender a que 4 que se refere a palama l ~ i s t h i a .  Bastará 
com ler as primeiras cem páginas. Vejamos designadamente o 
segundo parágrafo do capitulo primeho : (I.. .la historia misrna está . 

perdiend0 - si no ha perdido ya - la influencia que antes cjerció 
sobre Ias mejores mentes por su valor como clave para la vida 
en e1 presente. Desde la Revolución francesa y durante sigla 
y media, 10s principias históricos y las concepciones históricas 
doininaron, informaron y determinaron e1 carLcter de1 pensamiento 
eiiropeo. Durante este período fué ganando influencia e1 supuesto 
bisico, e1 postulado de que da naturaleza de una cosa se h d a  
contenida por entero e11 su desarrollo>) y que la inayoria de las 
esferas de la vida intelectual -frecuentemeute, ta,mbien de Ia 
vida activa - están impregnadas de historia. Resultado de esta 
fiié una peligrosa exaltación de la historia como suprema ??âagis- 
lim vitae. Una  Clio imperiosa y segura de si misina sustituyó a 1a 
religión y a 1s filosofia como deidad ante la cud  nos prosterna- 
mosi) I'. Aqui, emerge a equivocidade que logo toma corpo nas 
páginas imediatamente subsequentes, dedicadas ao historicisnio. 
I'elo contexto, parece-nos que h i s t ó ~ i a  se mostra referida a conhe- 
cimento. JIas só principal ou dominantemente, por isso que, 



desde o começo do trecho que reproduzimos atté h citaç5o 
da sentença cicerouiana ((histwia magistl'a vitae),  passando pela 
distinç,5o entre (~principios histdricosi) e (iconcepciones históricasa, 
se agita n5o menos o coiiceito de história como experiência ou como 
realidade l7 bis. i;: este conceito %vigorado por todas as referências 
das paginas seguintes, relativas, como dissemos, ao historicismo. 
Destacamos o passo: «En vez de intentar comprimir Ia realidad 
dentro de un sistema, hemos descartado la (ivscia ficción de una 
historia lineal,) y heinos aprendido a apreciar 10s sutiles matices 
de la individualidad, a respectar la particularidad irreductible, 
a aceptar la indeciùle (~miiltitud de hechos~, a tener conciencia 
de la cinteriiiinable formación y trausformacióni) y de Ias ((infinitas 
creacionese. En la historia vemos se1 mas estimiilante testimonio 
de1 vigor creador, de Ia esplhndida variedad de1 espiritu  humano^) 18. 

.JA este excerpto seria ssiificiente para nos antolhar em Barraclough 
o modo do como o vocUbiilo história, depois de ser* para significar 
conl~ccin&ento, 6, sem soluç5o de continuidade, utilizado para dizer 
rsa l idad~ .  No entanto, citaremos ainda dguns trechos, quais, 
nomeadainente, os das páginas 20, 35, 36, 40, 41, 59, etc. 18, 

em que a cqiiivocidade de históvia nos ngo consente entender, 
ou sqiiele da p&g. 37 ((íestariamos mejor equipados, como Herùert 
Butterfield ya not~i, para arrostrar 10s acontecimientos de nuest,ro 
tieinpo, <,si liubi6semos estiidiado en la historia antigua 10s pro- 
fundos procesos de cambio qiic eu largos períodos de tiempo han 
suf~ido 10s cuerpos políticos, segun nos iniiestra 1% observ&ci6nr. 
Lo misiilo podia decirsc de Ia historia inedievd. Eso que llaina- 
mos, con dudosa esactitud, 1% ohistoria medieval,), es, en sustan- 
eis, e1 estiidio de 10s sí,lidos ciinientos sobre 10s cuales se lia edifi- 
cado la civilizacidn europea, tal coino hoy existe eu Oriente y 
Oc,ciclente.,), onde òbvisiriente se transita de história como l'eali- 
dada (ehistoria antigiiaa parece-nos, com efeito, einpregada no 
sentido de esfera o11 &rnbito real em que ocorrem (iprofundos 
procesos de cambio,)) ps:a l~istória como co?uheoinuenio ((ihistoria 
medieval,) que 6, aen siistancia, e1 estudio de 10s sólidos ciinientos 
sobre 10s cuales, etc.r). 

Poderíaiiios transcrever tamb6m muitos lugares de Júlio Caro 
naroja e de Jos6 Antonio lIIaravall, autores de dois dos mais 
recentes estudos de historiologia em língua espanhola, respectiva- 
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mente L a  investigación históvica y 10s métodos de h etnologia 20 

e T e o ~ i a  de1 srcbw históvico Ambos abundam em trechos onde 
a equivocidade nem sequer 6 vencida pela utilização de inicial 
maiúscula para lzistó~ia como sabe?, adoptada por qualquer deles. 
Contentar.nos-emos, não obsixsnte, com extractar do primeiro 
o parigrafo seguinte: «Indeterminaciijn tal no significa lo mismo 
que e1 azar, ui que e1 sino u otra noción semejante de Ias antiguas. 
Cabe pensar, en efecto - segun va apuntando -, en una inde- 
terminaciGn existente dentro de un grupo limitado de posibili- 
dades, cuyo estudio puede llevarse a cabo con mayor rigor t6cnico 
que e1 que hasta zùhora han desen~welto 10s narradores de Uis- 
toriao 22. E com referir do segundo todo o capitulo IV, sobre 
Ley,  Caz6sa ?J Zstvzictz~~a e?& el cn?)~po de In Historia, no qual nem 
sempre 6 clara a dimens5o - cognitiva ou existencial - em que 
esses conceitos s5o situados jjL por Maravall, já, pelos autores- 
desde Montesquieu a Meyer e Ihizinga - citados pelo medievista 
espanhol. 

Para termùlar est,a parte da nossa coiiferência tão-só nos pro- 
pomos chamar a atençGo para o mais coinpl2t.o livro de iniciaçfio 
LiistoriogrCfioa até agora aparecido em língua alem%, cuja iiltirna 
ediç5o castelhi~ne 5 de 1957. Refei.iwo-nos à, l?zt~ocl~roió~: a1 Bst?i.- 
dia d e  Ia Histovia de TTT. Bauer 23. iXesmo neste monumento de 
inforniaqio e estruturaçiio propedeuticas dos estudos historiográ- 
ficas -incluso, historiolijgicos - s'%o niuitns as vezes nss quais 
o autor ou se n5o faz entender ou elaliora até uma construçiio 
sem sentido, dado que, dentro do duplo significado do vocibulo 
his tó~ia ,  passa de rea,lidade a conhecimento e de conheciniento 
a realidade ". De entre os iriiiitos momentos em que tal se veri- 
fica destacanios dois - exemplos respectivos de um tipo de sen- 
tença rigorosamente ininte1ig:vel pela sua contraditória pluralidade 
de sentjdos, e de um trecho que significará uma ou outra coisa, 
conforme, o que n5o é nada cl;lro, se trate de história como vida 
ou de hist,'+ria como cogniç.60. Siio eles: «La Historia es 1s Política 
de1 pasado; la Política, la 13istoria de1 presente.)) 26 E: {iHegel, 
sin embargo, opina: ((Lo que 1% esperiencia y la Historia enseiíau 
es esto: que 10s pueblos y 10s gobiernos tal vez no hayan aprendido 
nada de la Historia, ni actuado según las enseííanzas que hayan 
obtenido de aqudlla*, pero esto, d parecer, se halla en contr;t- 
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dición con 10s liechos: advertimos más bien cómo, por ejemplo, 
naoioiies subyugadas durante largos siglos y que han alcanzado 
Ia independencia (servios, búlgaros, checos) han sacado precisa- 
mente de la Historia la mayor parte de sii fiierza. No menos 
eqiiivocada es Ia opinión contraria de J. R. Seeley, 1n.troduction 
to political scicuce, London, 1908,  y Tho eqansion of Znglulid, 
London, 1899, que só10 quiere estudiar y saber Historia para 
su iitilización política, y que confia en que Ia Historia vaya desar- 
rolisndose poco a poco hasta liegar a ser lina politioal sckr~cd. 
Vid. F. A. Freeman, 2'he 3!Ietl~od, p. 44. - Ernst Troeltsch, Die 
Bedeutung der Protestantisn~us fiir die Entstel~ung der modernen 
Well, I-list. Bibl., 24, 1911, dice en la págins 6 :  (&i, la compren- 
sión de1 presente constituye siempre e1 fin último de toda Historia; 
esta es seucillamente Ia experieucia, total de 1% Tida de nuestro 
li~i~hje en tanto Ia recordamos y tan próximamente como puede 
'efeiirse a niiestra propia existenciai); etc.a -No que acabamos 
de treriscrever se verifica que Baiier vai salta.ndo de um para 
outro dos conceitos de história, ou que, pelo menos, quando ao 
principio cita Hegel, n;io precisa ineqiiivocamente ein qual desses 
conceitos se situa, ainda que nos pareça, de certo ponto de vista, 
que se refere a conhecimento (História, ou seja, a palama coni 
maiúsciila, opor-se-ia ent:Zo a ezperiência, que significaria expe- 
riência da humanidade), e, de certo outro, que se refere a realidade 
(dentro do que, apesar da maiúscula, Histdria significaria reali- 
dade ou experiência colectiva em oposiy2o a, experiência individual 
-aquela que nu texto hegeliano aparece precisamente expressa 
pela palavra e ~ e r i ê n c i a )  27. 

Cremos que o que aduzimos até aqui é mais do que suficiente 
para patentear o imperativo de que se busque em cada idioma 
culto duas palawas que representem bem distintamente as duas 
entidades que por igual se designam coni a voz l~islória. mio 
tenios em mira neste momento libertar a esta de tudo o que con- 
tém de axiológico e até de emocional - de uso e de abuso, pode- 
ríamos de algum modo dizer, na expressgo de Pieter Geyl 28 

-uma vez que sempre correspondeii a uma ideia-estandarte, 
desfraldada na cultura europeia por siicessivas formas de pensar 
e de sentir zK A este tema t5o aliciante, que de qualquer forma 
nos impeliria para o subdominio sociológico ainda pouco definido 



da afectologia 2B bis, teremos de o deixar para outra oportu- 
nidade. Por agora, tão-só nos importam duas coisas: a primeira, 
chamar a atençUo para o facto de que o vocSbulo história cum- 
priu uma trajectória semântica que se compreende entre o con- 
teúdo herodotiano de indagação ou de pesqzcwa 30, ou seja, um 
conceito qiie se sitiia, do lado do conhecimento e do espírito, e 
a dualidade conceptual, afirmada, pelo menos, a partir do renas- 
cimento italiano 31, que kquele sentido soma o de realidade 
a investiga?' e o de fruto da investigação. A verdade 6 que, tal 
como arte, como técnica ou como filosofia (vimos atr6s qiie como 
politica, e noutro lugar veremos que como gosta), o vocibulo lbistóvia 
foi acumulando acepções que vão desde a de actividade produtora 
até k de coisa produzida, passando pela de realidade que defronta 
o mesmo espírito. a todo um conjunto de sentidos que decerto 
melhor se dilucidará, mercê da obra, repetidamente citada, de 
Paul E. Geiger, Das wort Gesolziehte 2ozd soi7ze Zzcsantnze77setzun- 
gen 32, de que apenas possuímos indirecto conhecimento. Porque, 
enfim, como sempre acontece, uma qualquer acepçeo, antes do 
que substituir no espírito das gentes as acepções anteriores, a 
elas se agrega, eni consequência do que (não obstante o processo 
de cousificaçUo no seio do voc&bulo) tudo o que lbistóvia pode 
significar está, ai reclamando uma discriminaç50 terminológica. 
A isto têm tentado obviar quase todos os historiólogos do nosso 
tempo com modalizar, adjectivar, predicar a pa la~ra  em questão, 
ou seja,, com deixh-la na sua condiçâo sub~tantiva, 21 qual se 
determina mercê de um ou outro qudificativo, conforme o que 
se pretende traduzir. De aí a extensa ladainha de história 
como existência, conto expwiência, como realiãacle,  com^ acção, c o m  
vida, como n~ovi?nento, co~)zo prática, conzo felzoménica, conzo drama, 
etc., a que se opõe, correlativamente longa, a de história con~o 
conl~cimento, como colzte~~~pZação, conto intckcçZo, como refiexão, 
como pensamento, conUo sabw, colno ciêlzcia, como teoria, como 
literatura, como nawação, como comzsciêlzcia, eonzo expectação, como 
~zotação, etc. ; ou também, invertendo os termos da série, existência 
histórica, experiência histórica, realidade histórica, acção histó- 
rica, vida histórica, movimento histórico, praxis histórica, etc., 
em contraste com conhecimento histórico, contemplação histórica, 
intelecção histórica, reflexUo histórica, penmmento histórico, 
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teoria histórica, literatura histórica, etc. 2 o que nos dizem, por 
exemplo, os historiólogos de língua £rancem, que ao redor do tema 
L'HoFlolnnae et 1'Histoive se reuniram no Congresso de Estrasburgo 
de 1052: entre a comunicaçZo de Henri-IrénBe Marrou que abre 
o tomo das Presses Universitaires dedicado hs Actas do Con- 
gresso 33, e a de Goldmann que as encerra, abundam as expressões 
de história-realidade, história como facto, história objectiva ou 
história-objecto, história como existência, etc., a que se contra- 
põem as de história como conhecimento, história subjectiva ou 
história-sujeito, história como disciplina intelectual, histbria como 
obra literária, etc. Já  Momsen distinguia entre históviafeila e histó- 
v& eswita, ou, respectivamente, a história que se faz em termos de 
acçtlo. e a história que se escreve com base e objecto na pri- 
meira 34. Tudo se reduz, enfim, h stovia conae pensiwo ou coli&e aziorio 
de Benedetto Croce Mas o que aqui pretenderíamos em segunda 
instância seria chamar a atenção para o imperativo de se pro- 
curar em cada idioma culto duas palavras que respeitem separa- 
damente e sem sombra de confusão, ou sem essas vaporosidades 
que emanam do abismo insondável sobre que assenta a ponte da 
equivocidade, ks duas entidades que são a realidade vivida e a 
expressso literária de tal realidade. O problema não existe, ao 
menos toòricamente, em alemso-idioma vocabularmente discipli- 
nado-, onde Gcscliici~te vale para dizer realidade vivida e Histovie 
para significar o conher,imeuto específico clela. I< tampouco existiria 
em inglês se nele ganhasse inteiro foro a dualidade verbal de Eislor!/ 
e Stovy, para que alguma vez propenderam os historiógrafos br i th i -  
cos, e de que há, por exemplo, um modestíssimo eco ein Collingwood, 
quando, ao fdar  dos sucessores de Bradley, o historiólogo de 
Oxford reproduz a displicente frase de Iiosanquct, ~ t h e  doubtfiù 
story of succesive e?ents» 3C. De este mesmo modo estaria a 
questão solucionada em Itália, dentro da atitude assumida por 
Croce contra (11'uso promiscuo in italiano e in altre lingue della 
parola storiai) 37. Na sua Flolsotwella fililologica, o polígrafo de Wápoles 
preconiza que se dê consistência a (Rina certa tendenza ... nella 
lingiia italiana a differenziare i s to~ia  (narrazione) da stwia (fatto 
narra to)^). Seria uma sugerência para nós, peninsulares, se as 
palavras cz~elzto e conto n5o estivessem tfio comprometidas - aquela, 
por significar ludíbrio, engano, exactamente uigavioe (<. . . es un 



cuento!))), esta, por traduzir um género litertirio, pelo que nein nuin 
nem noutro caso servem para, com o sentido de narrativa histórica, 
contrapor a história enquanto realidade. (iUQm disso, conto, his- 
tória, narrativa, Q tão-só uma das formas qiie assume a historio- 
grafia.) Os estudiosos franceses, nomeadamente ICric Dardel, 
no briihante ensaio, de evidente linhagem heideggeriana, L'his- 
toire, scielzce 13th concret 38, insinuam algumas vezes uma con- 
venção por demais habilidosa e frtigil: que b história como 
existência a grafemos com uma inicial maiúscula que neguemos 
b história como conhecimento. Acto contínuo se advertiri a 
inconveniência de tal distinção: em primeiro lugar, trata-se de 
uma caracterização meramente grhfica, que por isso apenas se 
lê e não se ouve; depois, sem qiie saiamos do âmbito da grafia, 
temos de recordar que para outros escritores, obedientes a diversa 
posição asio-ontológica (a que dirG: ao principio era o verbo, e n.50 
a acção), a convençno é, como vimos, precisamente a ~ontrá~ria: 
a maiúscula para a ciência, a minúsciila para a realidade seu 
objecto 3t E, em último termo, sempre temos de contar com 
o sono o11 a incúria dos tipógrafos.. . M o :  a soliição só poderá 
consistir no estabelecimento de duas palavras que digam iuequi- 
vocamente o discurso oii coleot,ivo movimento humano ao longo 
do tempo e a expressa0 literkia dele; duas palamas, a,lQm do mais, 
que pela sua raiz grega tenham tanto quanto possível foro em 
todas as língiias romances. E elas mostram-se aí, consagradas pelo 
uso que alguns lhes vimos sistembticamente dando em Ithlia, 
em Espanha, em Portugal: trata-se de l~istóvia e historiogvajia. 
Com a sua utilização, de facto, não h i  lugar para a equivocidade 40 

ou para o perigo concomitante de que não entendamos e nos 
desentendamos. Sendo assim, admira que se contorne uma tão 
grande resistência a essa utilizaç50. J 6  o prdprio Croce, que, afim 
de evitar o que chama (aon infreouenti bisticcia e (isofismi dottri- 
nali)), distingue normalmente entre histiiria e historiografia (o que 
o levou a dar a epígrafe de il'eol'ia e stovia della stoviograjia ao 
quarto tomo da sua filosofia do espírito e a crismar um outro de 
seus livros com o nome de Pilosojia o stovioll>'a$a), retrocede ante 
o emprego sistemitico da distinçao terininológica que propomos 
((per non cadere neli'affetadone pedantesca delia troppa precisione 
vocabularistica)) ". Claro que aio será, a um motivo como este 



(ele, sim, £rí~olo e pedante) que obedece o grande Maro Bloch, 
quando tão-só emprega três vezes a palavra TiistwwgraJia, a todo 
o coinprimento da sua Apologie pour l'liistoi~e 0 t h  ?lzétie~ d'llistwien. 
-obra estùpidamente triincada pela estíipida morte do medie- 
valista num campo de concentrap.20, mas na qual, no que dela 
nos ficou, sempre destacaremos, entre muitos, o passo tão suma- 
niente demonstrativo da dozsta ig?zol'&?zcia alcançada pelo mestre: 
aCar l'histoire n'est pas seulement tine science en marche. C'est 
a,iissi une science dans l'enfance: comme toiites celles qui, polir 
object ont l'esprit humain, ce tara-venu dans le champ de la 
connaissance rationelie. Ou, pour mieiix dire, vieille sous 1% forme 
embryonnaire du rdcit, longtemps encombrée de fictions, plus 
longtemps encore attachde aiix é~énements les pliis immédiate- 
ment saisissables, elle est, comme entrepise raisonnée d'analyse, 
toute jeune. Eile peine a pénétrer, enfin, au dessoiis des faits de 
surface; 21 rejeter, après les sédiictions de 1% légende ou de Ia 
rdthorique, les poisons, aujoivd'hiii plus dangereux, de la roiitine 
érudite et de l'empirisme déguisé en sens commiin. Elle n'a pas 
enoore dépassé, sur qiielqiies-uns des problèmes essentiels de sa 
méthode, 1% premiers tiitonnemeuts. E t  c'est pourqiioi Fustel de 
Conlanges et, déjè avant liii, Bayle n'avaient sans doute pas 
tont a fait tort qui la disaient (da plus difficile de toutes les scien- 
ces.1) Que um autor 'de estatura singular de Marc Bloch, e no 
estado de espírito que o levou ò tão onerosa empresa de levantar 
uma ùistoriologis durante os anos terríveis da ocupação alemã, 
que esse autor n'ão empregue mais de três vezes a palavra histo- 
riografia é iiin facto sobm o qual se impõe reflectir. Mas, de todo 
o modo, e conquanto deixemos para outro momento a indagação 
das razões profundas - se é qiie as havia - que determinavam 
o homem de completa ciência a não utilizar amplamente o voci.~ 
bulo historiog~afia, nem por isso nos sentimos menos autorizados 
a propô-lo. Mercê dele, que o mesmo 15, mercê do contraste que 
mantem com T ~ i s t ó ~ i a ,  cremos superada a equivocidade tremenda 
que sempre ameaça encadear-nos ou, o que é pior, des-hr-nos 
inadvertidamente. E então j& poderemos falar de Iiistól'iu e de 
h k t m i o g ~ a f i a  com um pouco mais de fôlego. 

A história é, em primeiro liigar, o processo 43 da existência 
humana através dos tempos -uma existência kaguada e pede- 
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cida pela humanidade ou por qualquer grupo humano (NGo 
consideramos aqui a história de um ponto de vista valorativo, 
qual seja o que submete, por exemplo, a obra de Américo Espi- 
nosa, Las grandes etapas de la histo~ia anse~icasa, e que a este 
autor faz distinguir entre I~fi'aliistoria, Historia Natural e His- 
tória U?ziuersal ->5. Nem t5o-pouco foca.remos agora a distinç6o 
entre histbria com sentido - a universal -e história carente 
dele - a particular -, tal como desde Beda a Cliurchill e Eilaire 
Beloch se vem ticitamente estabelecendo na hi~to~iografia bri- 
tânica, e do que deiximos alguma constância num estudo sobre 
o primeiro voliime da História dc I?zglatewa do neto de Lord 
Marlborough 4F. AO que aqui chamamos história 6 toda a esis- 
t h c i a  criada e padecida pela humanidade ou uma parte dela 
" bis. Mas a história, sendo a colectiva diaciirsZo humana, 
sendo o que ao homem acontece, é, oiitrossim, numa segunda 
instância, a diseursão do que o homern cria, os seus institutos 
de toda a ordem e, portauto, o que a esses institutos ocorre 
Vamos deter-nos em que a histdria constitui um entretecido - 
e uma tensllo - entre todas as coisas que moram dentro e fora 
do homem, e das quais umas são suas criaturas e outras não? 
Nâo ser6 necessArio, uma vez que esse entretecido o11 essa, tensZo 
é aquilo a que o homem est8 obrigado pela sua condiçllo de ser 
do mesmo passo implantado na natureza que lhe é esterior, mas 
da qual participa, e de ser contido no seio das suas próprias 
elaborações que, como ele, ainda que n5o do mesmo modo que 
ele, são outras tantas entidades esthtico-dinâmicas. O que, ao 
contrsrio, importa sublinhar aqui é que a história é processo, 
ou seja, uma complesa, evolução %o longo das dimensões, que no 
tempo distinguimos, de passado, presente e futuro. Mas um pro- 
cesso de homens e não de coisas ou de seres aniniais ,I8. O que 
nos leva a rechaçar a assimilação tantas ve7,es efectuada entre 
história e evoluc.ão ou processo natural. Consideramos inade- 
quado falar, por exemplo, de história da terra ou de história das 
plantas - a não ser quando se trate da sucessão de intervenções 
que o homem tenha tido na alteração da crusta terrestre e na 
constituição e nlodificações do mundo vegetal. A palavra histhria 
reservamo-la para o processo do que o homemfaz ou lhe acontece 
no leito do tempo, e tamb4ni para o âmbito, no primeh'o incluido, 
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do que ocorre 3,s coisas que são, de qualquer modo, huto da acção 
hunlana. Assim, ao processo da aeqào humana e a tudo o que ao 
homem e Qs suas criações acontece, é ao que chamamos história. 
Dentro de tal ideia, caduca a distinçzo, ainda hoje sustentada, 
entre história e pré-história. Trata-se de uma distinq", que deixa 
de possuir sentido, do ponto de vista da mesma realidade 
vivida bis. O que de essa distinqiio permanece é a indicação 
de que a muito diferenciadas etapas do caminho humano 44" as 
temos de atender com meios e inétodos correlativamente distin- 
tos. E é por isso que só urna parte da histól.ia se oferece h 
historiografia, ou seja, a redacçiio, i expressào escrita, 5, litera- 
tura, enfim, de qualquer modo descritiva dossa redidade. A demais 
história, anterior h invenção da escrita ou, mais iIgorosamente, 
anterior 2I invenção da mesma historiografia, oferece-se a outros 
modos de expressão e registo, cujas eontribnições se convertem 
mais tarde ein historiografia. 

A historiografia 6 uma elaboraç,",o literoria sobre a reali- 
dade 4Vbis histórica, elaboração que vai desde o mero registo. 
uma meniorizaçâ;~ quanto possíveI sncinta e singela, até 21 orga- 
nizaçiio inteiyretativa dessa realidade totalmente conside~ada 50. 

1íi a inteira gama dos géneros historiogrkficos que assim se nos 
contorna: o gSnero consignativo (que pode ser cwonogwafca, desig- 
nadamente analistica hierhtica ou dinistios), o género narrativo 
(que vai da cronistica dedicada ao herói ou b figura exemplar, 
até i historiografia com objecto em movimentos, farpas, insti- 
.tuições, passando pelas espécies que consideram os factos de 
uma, ainda que colectiva, bem concreta situaçào), o género inter- 
pretativo (interpretativo-sociológico, interpretativo-cult11ra1, inter- 
pretativo-iilosúfico), ainda quando este último roce 0x1 esteja até 
claramente insei-to no domínio da historiologia. Ou tainbéin his- 
toriopaiia directa ou indirecta, conforme o presente do estudado 
seja ou não o presente do historiador. 0x1 ainda historiogaria 
mais o11 menos heteronómica, etc. Seja como for, trata-se sem 
mudança de uma, elaboraç~o literhria, sempre obediente a um a 
intenq'50, e uma intençiio heteronómica 51. Queremos dizer que 
a historiografia nunca tein um fim em si mesma, e que, mesmo 
a mais ingénua das notações historiogr&ficas,, como pode ser a 
analistioa eiiropcia dos séculos 1'11-IX, obedece a um interesse 
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que se não comporta no mero conhecimento do que aconteceu. 
Se um monge desse período (tlte dark agd)  consigna alguns pro- 
dígios e calamidades natui'ais, ao mesmo tempo que a morte ou 
a substituição do seu prelado, é que naqueles vê religiosamente, 
orosialza?nente, sinais divinos ou, de qualquer modo, factos a 
que confere importância a partir do seu ponto de vista con- 
fessional 62. 
A heteronomia da obra historiográfica (heteronomia que assenta 

no facto de que sempre tal obra constitui o fruto de uma deter- 
minada instância circunstancial), a essa mesma heteronomia 
a sublinha Croce quando escreve que ( i i l  pensiero storico nasce 
da un travaglio di passione pratica, 10 transcende liherandose 
nel puro giudizio de1 vero, 0, mercé di questo giudizio, quella 
passione si converte in risolutezza di azionei) 63. I1 pansioro 
storico nasce da 2~11. travaglio cli passiolzo pratica ... É. logo este um 
dos motivos da inaceitação que damos à classificação bontlieimia~za, 
que distingue entre uma historiografia pragmática, uma historio- 
grafia narrativa e uma historiografia gemética 53 bis. Um dos 
motivos, dizemos: porque nZo se nos antolha, com efeito, por 
outro lado, que o processo da histoilografia ocidental apresente 
desde Eeredoto tal sucessão de formas e períodos historiogrificos. 
Nem é aceitadc comparar ou situar secper numa mesma linha 
os historiadores medievais ou clássicos de lima civiliza$ão com os 
historiadores respectivaineute clássicos ou medievais de uma outra. 
A ideia que palpita no que acabamos de dizer é a, de que tem 
sentido reunir e entre si compara os historiadores pertencentes 
a períodos semelhantes - os das diferentes idades clássicas, por 
exemplo -, e nunca os historiadores pertencentes a períodos cuja 
diversa natureza arranca de diversa localização na curva de uma 
civiiizaçõo 5% É. um reparo que temos de fazer a Bernheim e à 
sua tendência para o hibridisino. Um hibridismo que por outro 
lado, se patenteia, na fusão de predicados (nawativo, prag?i%ático, 
gevzético) que em rigor respeitam, cada um deles, a classificações 
obedientes a distintos pontos de vista: o da qualidade literbrio- 
-menta,l - notacional, narrativa e iuterpretativa -; o da intenção 
- sim ou n2o deliberadainente heteionómica, sim ou não 

universalizante, sim ou não palingenésica -; o da travação 
causal entre os factos - sim ou n5o gen6tica -; ao que poderia- 



mos acrescentar, ainda, o da densidade e apreensgo mental - 
analítica ou sintética -; etc. Pelo que torna a classificaçiio 
ber~al~eimia?za um caso de hibridismo, ou seja, porque deveras 
se n50 situam sobre uma mesma linha ou n5o s.Xo segmentos de 
uma mesma linha as formas narratitiva, pragmktica e genética, 
é precisamente por isso que o grande senhor da historiografia 
europeia que hoje voltamos a cultivar com a maior urgência 
heteronómica - referimo-nos a Tucídides - se nos pode, sem 
contradição, levantar qual o autor paradiginitico de uma histo- 
riografia do mesmo passo narrativa, pragmática e genética. Como 
mais tarde Naquiavel. Ou Taine. Ou Guilherme Ferrero. Entre 
muitos outros. Som Tucídides afirma-se, de facto, a historiografia 
tal como a continuamos praticando no que se refere ao rigor do 
inétodo e à forma apertada e severa de (:oncluir mercê do seu 
emprego. (Pomos de lado a circunstância de que se trata, no caso 
tucididiano, de uma historiografia miximamente directa - que 
aliás em todos os tempos se ese?cita " - , ou seja, aquela em 
que o historiador é um dos demiurgos e protagonistas dos sucessos 
que historia. E pomos também de lado esse outro dado de que 
é Tucídides um escritor do seu tempo - condiçgo que se nao 
pode transcender -, e que por isso escreve com os recursos que 
lhe oferecem a dialéctica dos sofistas, a tragédia de Eurípedes 
e a retórica dos oradores atenienses tal como Guizot e Thiers, 
por exemplo, redigem apoiados na literatnra romântica que lhes 
é coetânea, na siia prbpria experiência política da Reoolução 
e da Contra-Revoluç50, e ein determinados processos mentais 
que de algum modo anunciain o império que o positivismo exer- 
c e ~ &  sobre os espíritos.) Coin Tucídides nasce a historiopafia 
europeia, aquela historiografia que está voltada para o c2~ama 
que é a vida das sociedades políticas, apreendida em factos rigo- 
rosamente conhecidos, objectivaillente explicada no quadro de 
uma motivação concreta, c sijbria, concisa, laoò~~ican~emte descrita 
através de uma cadeia de acontecimentos, a qual é ambiciosamente 
interpretada em ordem a izm juizo de alcance universal, que tem 
por base uma constante: o homem, e o homem colocado ein deter- 
miuada sitiiaç8o 57. Por isso insistiremos agora no que dissemos 
há pouco: a historiografia tucididiana, é, a, um tempo, narrativa, 
pragmática ( ~ ~ q p a  E S  - uina aqnisip80 para sempre) e gené- 



tica ou explicativa dos factos ab ou per causas. E n5o só isto: a 
historiografia tucididiana 6, outrossin~, pela sua ordenaçl;~ crono- 
lógica, rigorosamente analístioo. 

Com sua identidade praginAtica e de algum modo palingenbsica, 
interpretativo-filosófica ou interpretativo-universal, a historio- 
grafia de Tucidiclcs interessa-nos de modo superlativo, uma vez 
que os seus autor e matéria respeitam h guerra do meio de um 
processo de civilizaç50, e nós, euopeus, nos encontramos, ao que 
parece, no ponto médio do nosso. Este o motivo porque n5o 
apenas os oxfordianos Murray, Toynbee e Zimmern, como 
tambbm os franceses Deonna, Thibaudet e Romilly, ou os alemzes 
Schademalt, Patzer e Uethe lhe dio em suas obras respectivas a 
maior impo1i;ância. 

Com Tucidides, em cuja esteira vir&, volvidos os sbculos, 
essoutro grego genial que foi Polibio, com Tucidides inicia-se o 
processo da historiografiia ocidental. o que já advertia no 
sbculo XVIII o jovem incomparivel que foi David Eumc: (~The 
íkst page of Thucydides is, in my opinion, the commencoment 
of real history.1) " Com Tucidides exemplificámos para o porvir 
e precisamente para periodos qual o nosso, nos quais se cumpre 
uma historiografiia distante do iliito e de todo o tipo de expli- 
cações em que abunda a historiografia de um Heródoto (onde, não 
obstante, se a6rma já um propósito de esplicaç.%o racional) 5" ou 
que possa mais acentuadamente conter a historiografia dos períodos 
genesiacos e mesino medievais, heróicos, mitogr&ficos, épicos, de 
uma civilizaç,50. Que seja como disse David Hume - quer dizer, que 
o filho de Oloro se levante como o fundador da historiografia em 
cuja linha nos encontramos - 6 coisa que hoje reiteram de qualquer 
modo, entre muitos outros, o professor da Universidade de Cór- 
doba (Argentina), A. Waismann, nos seus Cz1ati.o o?~sayos sobre 
e1 pelzsan~ielzto iiistórico, e Hemi-IrenAe Marrou, prof. da Sor- 
bonne, com o belo volume De la cow?~ccissa?ace Thisto~igz~e e, pos- 
teriormente, com Qzc'est ce que 1'1iistoi~e ?60 .  Porque se Eeródoto 
6 quem na cultura europeia abre o canlinho, ou constitui o pai da 
historiografia, o filho, o humano contido na polis grega, aquele que 
quase nã,o reconhece uma paternidade historiogrifica, por outras 
palavras, o historiador que se conduz como europeu liberto eníim 
da matriz asiática e que, discwsivo e racionalista, põe toda a 



atenção na mecânica dos interesses e sentimentos que constituem 
a parte medular da vida política: esse é Tucidides. Com ele cris- 
tilliza, de facto, uma historiografia nossa - europeia - tanto 
nos objectivos quanto no âmbito e actividade que s5o o historio- 
grafar. 

Deixámos atrás - sem explicação suficiente - a asserção de 
qire, quando fa!amos de liistoriografia, sempre nos referimos 
a uma elaboração literária. Com efeito. NSo vemos como se torne 
aceitável a tese de alguns historiólogos, nomeadamente Marrou "', 

de que já, existe historiografia antes de uma realização literária 
(dando ao adjecl;ivo a sua máxima amplitude). Não aceitamos, 
por outras palamas, a ideia de que tenha sentido falar-se de 
historiografia como coisa feita e acabada, ou ao menos real, inde- 
pecdentemente da sua consumaçâo por escrito. NZo só tal ideia 
contradiz o que se contém na palavra historiografia (historio- 
-gra$a e nZo historio-agva$a), como parece até ignorar que o 
acta noético não exterioiizado, a mera representação mental, 
sempre é coisa distinta do que em termos materiais constitui 
o produto de uma criação. Pelo facto de que se comunica e mate- 
rializa uma representaçEo, assume ela natureza distinta da que 
possui nos a~rcanos da intelecçao ou mesmo da visão interior. 
Uma situaçSo pensada ou iinaginada não é o mesmo que uma 
situaçáo escrita ou descrita. Na transferência de uma ideia ou 
de uma imagem para o domínio da expressão, sempre há, enri- 
quecimento e perda; de todo o modo, uma alteraçZo profunda - 
na quantidade, na qualidade e no ritino Nem a mais precisa 
e pronta notaçZo do que vai ocorrendo, do que se vai conliguiando 
na nossa mente, considerada qual tela cinematogrAfica, constitui 
o que nela ocorreu e se configurou. A palavra é a saída para o 
exterior -um innndo assaz distinto do nosso mundo interior, 
sem embargo de lhe ser correlativo e analógico. As paisagens do 
cor110 têm exigências inuito distintas das da alma, ainda que 
para iim e outro seja pei'tinente falar de paisagem. E é esta uma 
das razões fundamentais que nos levam a sustentar que não tem 
sentido falar de historiografia para al4m ou para aquém do que 
esteja aí como palavra escrita. Nem, em verdade, poderíamos 
saber da historiografia de alguém, se esse algu6m a não escrevesse 
ou n,5o constituísse ela o acabado objecto que se oferece a uma 
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leitura. E então poderemos dizer que a historiografia é iiin pro- 
duto que passa por todas as fases da criaçio literária, desde o 
projecto, a conoepçio e a selecç5o de eleinentos internos e extes- 
nos até h cristalizaç?lo em coisa escrita. Ainda que a nosso ver 
não constitua um género especificamente literhrio, dado que, 
submetida que se mostra a um ditame de memorizaç.50 rigorosa, 
nela n?lo é categoria maior a fantasia, a historiografia 6, pelo 
menos, enquanto express5o e forma de oon~unicação, uin fruto 
literário. E um nuto que nos importa como huto, ou seja, como 
o que está aí concluido e condensado numas tantas piginas. 
De facto, quando dizemos a historiografia de Xiebiihr, ou a de 
Thihrry, ou a de Machaulay, ou a de Nen6ndez Pela~ro, ou a de 
Alexandre Herculano, nio aludimos, nem t2o-sd nem em especial, 
aos planos, intençoes e esquemas que tenham ficado na mente 
desses historiadores. Aludimos, sim, h obra feita: ao que assumiu 
a forma escrita e circula em letra impressa. a, entiin, ao monu- 
mento i?& liltel'a que, em Úl tha  an&lise, damos o nome de histo- 
riografia de Momsen ou de Rauke, de Bury ou de Glotz, de Oliveira 
Martins ou de Sousa Viterbo. A ideia de historiografia aconteceu 
também, portanto, isto de ciimprir uin processo de oousificação: 
a partir de um começo em que o seu conceito 6 o de coisa YiYida, 
sabida, memorizada e &o escrita - o mito, a lenda, a saga, 
o epos, a nai~ativa oral - ou o mero acta da busca, da investiga- 
ç", da pesquisa 63 - a historiografia acaba por se nos contorna, 
mais (ou menos) do que o espirito que insuflou e continua a 
insuflar uma obra, esta mesma obra considerada na sua materia- 
lidade de coisa escrita. 

Não existe entio para nós histoilog~afla sem realizaç,jo literhria, 
como quem diz, sem comunicaç?lo pev li t twa, e uD Zitlera, ou sem 
g~aphe. Que esta comunicação se mostre pior ou melhor lograda 
estèticamente é coisa que nos não chama de modo particular, 
a nZo ser no que ao poder aiiciatório e inclusivé pedagdgico da 
mesma comunica~ão se refere. Oientifieamente, ou seja, de um 
ponto de vista especificamente historiogrhfico, nio nos iillporta 
que um historiador escreva bem ou escreva mal. Xe?n w n a  qtcnb 

o z ~ t ~ a  coisa. E temos de por idênticamente a tónica em ambas 
as alternativas por isso que depois de uma larga tradiçio retó- 
rica, e - o que quase sempre acontece - na reac~ão extremo- 
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pendular a essa tradiç50, na qual a redacção historiogrhfica 
constituis iim cuidado próprio de quem com ela se situava no 
terreno das belas letras 04, é hoje coisa, quando menos, thcita- 
mente estabelecida em alguns cSculos cientificos a existência 
de uma correlap2o necesshria entre boa historiografia, historio- 
gr&a rigorosa, historiografia que valha historiogrhficainente, 
e literatura estèticamente deficiente 05. 

Com efeito, depois de muitos s8culos de historificação em que 
era preceptisticamente imperativo =%o só historiar como Tucidides 
mas tambéill tentar escrever como ele (ou filosofar como Platão 
e escrever como Plakio), desde há, algumas d6cadas que em vá,rios 
ambientes historiogr&ficos se respira severamente o postulado de 
que há incompatibilidade entre historiar e escrever como por 
igual o fez -um, acima de outros exemplos - o liistoriador- 
-protagonista da Guerra do Peloponeso 08. 

Não vem a propósito glosar explicativamente o facto de que 
a pretendida inooinpatilidade é coisa peculiar aos estudiosos que 
mais praticam a iuvestigação de arquivo; estudiosos que amiúde 
inanifestam ngo possuix a generosa veia dos seus grandes anteces- 
sares rom%ntioos e mesmo setecentistas, apaixonados pelo Dolo 
quanto pelo VOTO. Xein tanll~oiioo a propósito vem que teró sido 
nos momentos de maior disciplina e subiniss2o as normas e fina- 
lidades clAssicas (ou a uma classicizante educaç'5o literhria, de que 
os grandes roinâ,nticos particil~aram como ningubin ") que o 
eserevci. pu2er.o e o histoviav vigol'oso se deram as inãos. O que 
queremos clizer é tão-só que não tein sentido de um ponto de 
vista especificamente historiogrhfico o fazer ou 60 fazer, o avocar 
ou o rechaçar, o exaltar ou o banir, a expressão estèticamente 
lograda. Como comunicação pel' littera o que ao labor historio- 
gr&fico pertence 6 um equilíbrio expressional que, como equilíbrio, 
sirva o que se tein de servir historiopificamente. Se uma não 
procurada alta capacidade litereiia, que o seja do ponto de vista 
estilístico-estbtico, estó aí Ruindo da pena de Fustel de Coulanges 
ou do nosso IIerculano; se determinado historiador 6 de si e por 
ediicaçZo um grande artista que, natural, espontiineamnte, sem 
a menor pcrda de rigor historiogrófico e, antes, com aprecihvel 
benefício no plano da comunicaçZo, imprime ao que escreve uma 
alta qualidade est6tica: então, e em vista até de uma maior aliciação 



da obra científica, só temos de nos felicitar. Não há cociparação 
entre a natural e superior eloqiiência (queremos dizer, a capa- 
cidade expressional assimilada com um elevado nível de infor- 
maç5oe culta visao das coisas), n2o há comparaç20 entre tal 
eloquência e a, tartamudez de pena de um qualquer expositor 
historiogrAfico, estritamente forjado por aplicaç50 e oficio. &Ias, 
seja coino for, e ainda que se espelhem em tudo o que um escritor 
produza os seus dotes de culta eloquência, não s,Zo eles coisa 
inerente i actividade historiogdfica em si inesina considerada ti8. 

Também por isso nos nao preocupam. Se estzo disciplUladamente 
ai tinto melhor. Mas não devemos conceituá-10s nem como coisa 
em principio indispensável - e na qual, do ponto de vista liisto- 
riopbfico, devamos pór uma especial complacência -; nem como 
coisa em principio rechagável - e na qual, do ponto de vista 
historiográfico, devamos ver um dos alvos da nossa animosidade -. 

Bm tudo o que deixamos dito se terá advertido que um tema 
emerge, inquietante e urgente: o de que a criaç5o historiogrbiica 
depende em alto grau do valo?, chamemos-lhe persono-ciiltwal, 
do seu agente. Assim é, com efeito: uma historiografia não cons- 
titui a expressao de uma mera conteinplação do objecto histórico, 
a qual, sequer como contemplação - viino-lo a t ~ i s  - nunca 
reproduziria, nunca poderia reproduz*, o objecto em si mesmo. 
(Há muito que largamente nos afasthmos daquela generosa 
ingenuidade do grande 3 ustel de Coulanges, que ao entusiasmado 
aplauso dos seus almas respondia com a frase tantas vezes citada: 
(iNão tendes de ine aplaudir a mim, mas sim à, História, que fala 
pela minha boca!>> Fg) Uma qualqiier histoilografia é sempre função 
do que se contém no sujeito do conhecimento histoilogrÇfico, ou 
seja, no historiador 70. Antes de tudo, e para o dizemos rbpida- 
mente, aquilo que o historiador prefere, aquilo que escolhe e se 
lhe salienta - ou ele salienta - n a  ?ealidade histórica, r i o  6 
sempre o mesmo. fi, conforme as épocas, o ingrediente n~ilitar, 
o ingrediente político, o ingrediente económico, o ingrediente 
sociológico, o ingrediente religioso, o ingrediente estético e cid- 
tural etc., dessa realidade. O que significa que, consoante 
os historiadores, como quem diz, consoante as épocas, se confere 
interesse e importtincia a uma ou a oiitra coisa, a iiin ou outro 
aspecto, a um oii oiitro secl;or, dos muitos que compõenl a reali- 
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dade histórica. E isto é o que nos permite registar que ao menos 
de três modos cria ou modela a historiograSia o seu objecto: 
primeiro, no modo de que, como aplicação do espírito e expressão 
dessa aplicação, altera forçosamente a realidade, apreendendo nela 
o que e como pode apreender, ou trasinutando-a em termos de 
conhecimento historiop&fico; segundo, no modo também de que 
em cada época ou cada presente histórico se cumpre na historio- 
grafia, como eiu qualquer outro domínio do conhecimento, 
como ein tudo, o que chamaremos tona incli+%ação colectiva; 
terceiro, no modo, eniim, de que cada escritor historiogrAfico, 
cada historiador, sendo a subjectividade do conhecimento liisto- 
riogrófico e a subjectividade do seli tempo, é, simult&neamente, 
a sua própria. Com isto que dizemos n'5o ferimos nem engeitamos 
minimamente a adequação inteleotiva e a honradez moral que 
têm de ser desempenhadas pelo historiador ao estuda? e cons- 
truir o que quer que seja. que não alinhamos as nossas oonside- 
rações no terreno do que depende da oontade - da boa ou mh 
vontade - da limpa ou turva vontade -, e portanto da consciente 
e delibeyada intenqão de quem cria historiograficamente. Refe- 
rimo-nos, sim, a uns tantos graus de siibjectividade que se n80 
podem transcender e que, na, esfera de uin deles, se exprunem 
no facto de que o próprio Políbio, mesmo ao exercitar todas 
as suas concepções generalizantes e ppalulgenèsicas dos feno- 
menos que historia, é, i~selz~tiLvel7~ae7tte, um homem do seu 
tempo, ou seja, um indivíduo que obedece a iiina forma geral 
de pensar e de sentir - a da sua época -, que possui as infor- 
inaçGo e exl~eriência que a sua época lhe consente, qiie glosa 
e versa historiogr;lficarnente os temas que ela lhe proporciona, 
qiie é enfim porventura o alto-ego nas empresas algo messiâniolùs 
de Pauécio e decerto o aqueu ilustre que participou do circulo 
de Gipi'5o Emiliilno. Z reIerimo-nos também a isto de que todo 
o historiador constitui um caso pessoal no qual pesam uma ances- 
tididade, uin contorno familiar e social, um ambiente regional 
e uiiia situag5o geogr&fica, e, para além ou para aquém de tudo, 
um elL. Podemos dar-lhe as ~ o l t a s  que quisermos: sempre ser6 
no seio de todas estas e outras condições que o criador historio- 
grifico se esforçaró - com maior ou menor discipliua, com maior 
oii menor rigor, com maior ou menor adequaçgo de meios, com 
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recto ou oblíquo propósito - por levar a cabo o seu trabalho. 
É, sun, no que respeita aos elementos que acabamos de enunciar 
- disciplina, vigor, adequaç,5o de meios, desígnios conscientes - 

que tem pertinência falar de vontade e livre arbítrio; não no que 
respeita ao que sucessivamente indicimos como formas de siibjec- 
tividade (inerentes aos diversos e concênt~ricos cíi.oiilos situacio- 
nais que integram a personalidade do historiador), uma vez que 
elas possuem os individuos antes do que se deixam possuir 
por estes. 

Que prova de ingenuidade historiológica dava o excelente Fustel 
de Coiilanges, quando, modestamente (a mod6stia é ainiúde mó 
conselheU.a), redmguia aos apk~usos coin dizer: (850 tendes de 
me aplaudir a mim, mas sim k História, que fala pela minha boca!* 
A Eistória 6 um dado que está, aí; uin dado bruto, no qual, coino 
um escultor - e tendo de obedecer, portanto, a planos de cliva- 
gem - ou às resistências invencíveis da mat6ria - o historiador 
corta e recorta obras distintas - todas de essa subst&ncia que 6 o 
discurso ou o pl'ocosso da existência humana ao longo do tempo. 
E todas -para que se cumpra uma ackividade historiogrbfioa 
e não fantiástica - dentro dos limites do que est5, averiguada- 
mente aí e pode, a cada passo, fundar-se numa 'eferência erudita. 
Mas todas, conoomitanteinente, na submiss5o a pontos de vista 
que são índice inequívoco de umas tantas inelutiveis subjecti~ri- 
dades. E não se pretenda contrapor a, isto o pr6tenso argumento de 
que se possa ler hoje a Tuoidides, a Tit;o-Lívio, a Eusébio de 
Cesareia, a S. Beda, a Guicciardini, ao mesmo Ranke, de modo 
idêntico ao de ontem. Porque nõo 6 verdade. O que vemos, o que 
buscamos, o que somos capazes de encontrar, o que fazemos 
amltar ou esbater nesses autores, é, no nosso presente, diverso do 
que se encontrou, fez esbater ou avultar, nos revolutos 73. Até e logo 
porque a vivência que -atento o caso mais distante -tenios oscuro- 
peus hodiernos das palavras tiicididianas 6 assaz longínqua daquela 
que possuiu o próprio autor, não j5, como autor - o que agora não 
considerainos -mas coino um grego do s6culo de Péricles. Para toda 
a lingiiagem do mestre ateniense (que, por outro lado, se encontra 
muito próximo de nós e que aos profanos é proporcionado ein vuigar, 
depois de todas as mundificações possíveis), para toda a linguagem 
tucididiana, dizemos, tem de acontecer em maior ou menor grau o 



que insinuámos a propósito da palavra históvia - t50 diversamente 
significativa conforme as épocas, e, por isso, nesta riossa época de 
confiis5o e de síntese, t5o eqiiivocan~ente balanceada entre os 
vórios e incluso antinómicos sentidos da siia larga evoluç,Zo 
semântica. 

O conlieciinento historiogófico, mesmo quando bem e com 
extremo rigor exercido, só apreende o que lhe é possi~el apreender. 
O p i e  1710 é possivel 74. 

Com o que dizemos, e tendo até agora feito historiologia, encon- 
tramo-nos no ádito de iiina expressa defiuiç5o dela. &Ias isso 
constituiria - e se Deus quiser constituir0 - o tema de outra 
conferência. 

Lisboa, Outubro de 1962. 

Tudo expressões que brotam da assimilaçio dos conteúdos de liumauidade 
e droriia. Mas já este, só por si, implica, na língua grega-apâPa -,o sentido nuclear 
de acção hiunana. V., p. ex., o Diction1raii.e Gmc-Fratr~ais de Anatole Bailly, kd. rcvue 
par L. Séclian et P. Chantraine, Paris, Hacllette, 1950. 

bis «Cette connaisnance, qui peut, suivant les ~ r s ,  emhrasser I'enseinble de 
l'liumanité, ou un intervalle déterminé du tomps vécu par un groupe social, un mode 
particulier do l'activité humaine (une science, iin art, une tcclinique ... ).» - Escrevo 
H.-I. Marrou em L'hisfoive et ses i?~étliodes, pig. 3 (Encyclopédie de Ia Pléiado, Paris, 
Gallimard, 1961). 

= Aludindo à presente crise ~ e r a l  europeia, fala-nos Ortega, com algum per.3 
conruciano, de que nos encontramos, os eoropcus de hoje, «pertrecliados con un 
utillaje arcaico y torp:simo de nociones sobre 10 qcc es socied:.d, colectividadl 
indi~~iduo, uso?, ley, justicia, rex olucitn. etc.», acresceniando que «buena paric de, 
azoramiento actual proviene de Ia inconsruenc:a entre Ia perfeccitn de nucstras ir'eas 
sobre 10s fenimenos fisicos y el alrazo escandaloso de Ias cieneios i,iora!es.» 
iMeditacióri de Eiri.opa, Madrid, Rev. de Occiden'e, 1960. 

bis V .  Henri-lrbnée Mairou, Pliilosopliic cririqrie de 1'1iisloii.e e1 <<seiis de I'liisfoii.c» 
(em Lrl,o»?tne et 1'liisloii.e. Acfes dri Vle Coiigi.es dcs Sociér6s de Pliilosophie de I a ~ ~ g i ~ c  
finnçuise, Paris, PUF, 1952, pás. 7). e De In coanaisso,icc hisforiqitc, Paris, Éditions 
du Seuil, trois. éd. reviie et corrigée, 1959, págs. 38-40. -As consideraçóes de Marrou, 
que concluem no argumento «[e génie de chacune de ces langues (o francês, o alemio, 
o inglês, o italiano e o russo) s'ost toujours refusé i intégrer de telles distintions dans 
I'usage vivanD) (no primeiro dos lugares citados), teremos de redarguir com cstas oueras: 
O facto de nas línguas europeias não haver dualidade verbal para os dois sentidos de 



STVDlViW LBENERALE 

Aistdria tão-só representa, a nosso ver, o atrazo do vocabulário historiográfico, ou 
a sua não consagração na linguagem wlgar (linguagem indiferente As discriminações 
e finesses exigidas por uma rigorosa e esforçada penetraçzo das coisas), e também que, 
de um modo geral, as Imgias europeias nTio atingiram ainda aquele estidio do processo 
de análise, ou de cerebrnlizn~üo progressiva, a que está sujeito todo o idioma. O que 
não aceitamos, pois, a Henri Marrou, é a inadvertência destas razões elementares, 
e que traga a linguagem vulgar (e, concomitantemente, a sua fonna 111e?rtis) para o 
terreno da colação historiológica. Claro que, subjacente a esta inhusão, se encontrará 
tima tese do autor, s e m d o  a qual tem de ser a língua wlgar, a língua literária, a língua 
não científica, o utensllio da historiogafia. Além de sabermos a qiiantos erros e falsos 
problemas, a quantos iniposses, necessàriamente conduz o emprego do serinrrs collo- 
q~iiolis nos caminhos da ciência (insistimos nas eqiiivocidades), o que hoje precimenta 
acusa a Iiistoriografia é uma espantosa carência de nomenclatura adequada e rigorosa, 
ainda quando não do tipo exacto da que se exercita nas ciências da natureza. Uma das 
mais gitantes urgências que motivam a crise da historiografia no nosso tempo - e que 
levaram, designadamente, aos Coinbnts ponr I'liisioire de Lucien Febvre e i Apologie 
porti. l'bistoirc do seu admirável amigo Marc Bloch -, uma das mais gritantes iirgências 
da historiografia hodiema, dizemos, é a de chegar a possuir um vocabulário que não 
abunde (ou não abunde tanto) nas imprecisões, passividades e falsos caminlios da 
linguagem comum. Será iludir, escamotear o problema, ou não chegar a pô-lo, isto 
de autorizar as formas correntes dos idiomas europeus (e quem diz essas formas, diz, 
insistimos, um nível de aplicação intelectiva, um grau de compreensão, uma capacidade 
e uma qualidade mentais), contra as discriminações e imperativos inapeláveis do labor 
cientifico. Vamos acrescentar que todo o processo da ciência europeia tem sido sempre. 
nos seus vários dominios, uma luta com a liiigrtngem vrilsar. e a concomitante demanda 
de uma ais rnagnn, ou seja. de uma dialéctica quanto possivel perfeita e sans fissnir.es? 

Chamamos a atenção para a interrogativa que hoje submete todos os conceitos 
fundamentais da Iiistoriogafia, ou nela utilizados: os de ciéiicia, nlétodo, cnr,sa, origei?~, 
cultrtrn, civilizaçüo, época, idade, raça, iraçüo, etc. Indicativa da imprecisão-e corre- 
lativa necessidade de rigor - desses conceitos, indicativa, por outras palavras, de quão 
funda se mostra a hodierna crise historiológica, é esta afirmação de Marrou (De  Ia 
coiornissance Iiistoriqi~e, ed. cif., pág. 34): «...noiis ne verrons rien de moins clair que 
Ia notion de fnit en matiere drhistoire», que nos recorda a pergmia de Ernst Cassirer 
(Antropologia &sófico. Iiitrodrtccióii a nrrtafilos4frn de Ia crrllrrr.a, h. esp., México, Fondo 
de Cultura Económica, 1945, pág. 318): ((Pero, Lilu& es un hecho histórico?», gémea 
da que intitula o tão citado artigo de Lévy-Brnhl (Revue de Synthese historique, 
t. XiD, 1926, págs. 53-59), Qit'est-cc qir'r<n faii Irisforiqrte? (A Lévy-Bruhl se deve um 
outro artigo, denominado U m  irotion confilre, /e fait Iiistoi.iqrre, publ. em Recherches 
philosopliiques, t. V, 1935-36, págs. 264-274.) -Aliás, está ai a palavra entre todas 
radical -hirfdi.ia -a demonstrar a imprecisão do vocabulário historiográfico, indi- 
cativa de uma insuficiente ou deficiente conceptologia. 

q o n t i n u a m o s  a transcrição: (Para uns, a função exclusiva do historiador 
consiste em pesquisar arquivos, analisar documentos, apurar, com paciência e método, 
a certeza de uma data, a identidade de uma figura, a veracidade de uma testemunha, 
a minúcia de um acontecimento, formular mesmo certas leis, derivadas da análise 



efectuada: - é a História-ciência. Para outros, consiste eni traçar belos qiiadros num 
cstilo sugestivo e eloquente, com descrições coloridas de cenários e de atmosferas, largos 
movimentos de h~rbas, lances culminantes de tragédias, de apoteoses e de batalhas: 
- é  a História-arte. Para outros, consiste em apresentar uma *leria de modelos na 
qual se possa distinguir o bem e o mal, o exemplo a semir e o erro a evitar e portanto 
donde resulte uma série de normas iiteis à orientação dos contemporâneos: - é a His- 
tória-ética. Dentro destes três conceitos, h i  numerosas variantes; todas se integram. 
mais ou menos, num deles, ou representam uma combinago em que alglim deles 
prepondera. Etc.» Hirfó~in de Po~firgnl. Dos origens ar6 1940, Porto, Tavares Martins, 
4.%d., 1958. -Notaremos que, no que diz História-ciência, João Ameal nos parece 
incluir formas, de natureza assaz dispar, que poderemos distinguir como historiografia 
fiiol&ica (que corresponde ao que nós próprios temos chamado ora historiografia 
exirmativa, ora arqnivistica), como historiografia que Croce crismou de diplo>iiáticn e qiie 
tem em Rankc o grande coriféu, como historiografia, enfim, r:o~rrnlórica (outros dirão 
sociológica), qual é a que busca ou verifica as leis que regem os fcnómenos históricos, 
e que, a partir da sua primeira e porventura maior figura, poderíamos apelidar de 
polibiatin. E diremos também que a História-ética a que Ameal se refere é mais comu- 
mente designada por historiografia pi.ogiiidtica ou, dentro ainda da nomenclat~~ra 
crociana, he~er.o>ró,nicn. A História-arte equivale, bastante, já à historiografia como 
ressurreição de Miclielet (e de muitas outras figuras que poderíamos apontar, sobretiido 
na fase romântica), já, declaradamente, ao mal chamado romance Iiistórico. -É de 
observar, por fim, o uso que faz Ameal da inicial maiúscula para à palavra história 
dar o siçnificado de conliecimento ou de Iiistoriografia, na linha de alguma produção 
em lineuas alemã e espanhola, e precisamente ao invés do que hoje mais ocorre em 
França, onde domina a convenção, preconizada por Corbin e consagrada por Dardel, 
de História para realidade, e Iristórirr para conliecimento dessa realidade. (Vê-se cla- 
ramente, nesta atribuição da maiúscula o da minúsciila iniciais, a estimativa heidegge- 
riana -de um modo ganérico, existencial - que à existência confere primordialidade 
ontológica, nndc axiológica, sobre o conhecimento.) - Em dificiildade semelliante 
à do passo citado de João Ameal nos deixa, p. ex., o primeiro parágrafo do Prefácio 
que Vitor Manuel Pires de Aguiar antepôs à sua bela e valiosa dissertação Pnra irnin 

Z~itopi.etnção do Classicisrno (Coimbra, 1962): «Dentro das limitações que condicio- 
nam uma dissertação de licenciatura, esforcei-me por clarificar alguns problemas, pro- 
curando situar-me sempre na objectividade da história. Creio, de facto, que o maior 
perigo que espreita este género de estudos, é uma certa congeminação filosofante que 
esquece ou despreza larnentàvelmente a história e desemboca em tentações absolutistas.» 

Frederick J. Teggart, Prolegonrerra to History. Tlze irlafion of Hirtory to Lite- 
ratrire, Plrilosopl~y, nrid Scicwce, Berkeley, University of Califomia Press, 1916. 

Id., ib., pág. 158. 
' Adrede náo acentuamos esta proparoxitona, uma vez que, a aceitar a convençxo 

imposta (propedêirtica), se destroça o ditongo oral, devendo a palavra aabar  por valer 
propedc-iitica ou, fonèticamente, por Nnposiçio de iiinn fonéticu vivn, propedi-ritica. 
Para esdrúxiilas como esta, em que a sílaba tónica está constituida por um ditongo 
oral -que todo ele se deve aeenrnar gròficarne~~re -proporiamos a adopção de um 
sinal (-), utilizado na grafia escandinava, com o qual cobririamos as duas letras diton- 



gais. Embora fora da nossa tradição, este sinal não só seria muito mais adequado ao 
que se quer exprimir (a acentuação de todo o ditongo), e mais conveniente B rega 
de que qualquer proparoxitona deve ser gàficamente acentuada, como nem ficaria 
fora da linguística que nos submete, a indo-enropeia, a que pertencem os idiomas onde 
se emprega, nem, mais directamente ainda, da lingua latina, nossa matriz, na qual, 
didàcticamente, recebe tão larga aplicação. 

E isto apesar da clara consciência que Teggart não poderia deixar de ter dos 
dois sentidos de história, tal como o indica na mesma obra, pág. 169: «The word history 
is commonly used in a variety of senses; tlius in speaking of the nhistory» of a state 
we may mean either a narrative or the course of eveuts in the past, just as in speaking 
of a man's «life» we may refer either to his biography or to tlie seqnence of bis personal 
experientes.)) 

e O passo continua com: (Decimos que el fenómeno Iiistórico se resiste ya de 
por si niás todavia que el feuómeno biológico a dejarse aislar de su niedio ambiente. 
Napoleón só10 será un fenómeno histórico si 10 enfocamos en conexión con el mnndo 
histórico en que vivió. Es absolutamente imposible representárselo mentalmente ai 
margen de este mundo. aislarlo ~arciahnente como oraanismo histórico. al modo como - 
el experimentador aisla hasta cierto punto el organismo ratón para estudiar eu una 
concatenación cerrada 10s efectos que determinada influencia ejerce sobre éI. Y Ia cosa 
no cambia, aunque sustituyamos Ia figura de Napoleón por un concepto general: e1 
de1 francés. La conexión histórica es siempre una conexión abierta. Por mucbas cii- 
cunstancias que enumere para explicar por qué se produce Ia invasión de Austria por 
Napoleón, Ia conexión histórica de 10s hechos conocidos quedará siempre abierta n ia 
incorporación de nuevos factores, en la medida en que nuestro esplritu 10s conouia. 
No existen organismos históricos cerrados.» V. 1. Huizinça, E1 coircepto de Ia Historin 
Y afias ensayos, tr. esp., México, Fondo de Cultura Económica, 1946, p5a.  32-3. São 
páginas estas do primeiro ensaio do volume, sobre Pi.oblemns de história de Ia cril- 
f i m ,  que, com o intitulado En torno a Ia defi~zieióii de1 coiiccpto de Histeria, é o que 
aqui mais nos importa. Nele, nem mesmo a utilização de iniciais minúscula e maiús- 
cula para liistória consegue dar a esta uma inequivoca significação ora de realidade 
ora de conhecimento. - A propósito, consignamos que, na primeira página do ensaio 
ern tonro da defirição do coi!ceito de Irisfórin, Huizinga reconhece que «Ia mayoria de 
ias obras que tratan de Ia teoria de1 conocimiento histórico se abstienen de definir 
expresamente e1 concepto fundamental en torno al cual giran)). O que podemos alargar 
a todo o âmbito de Iiistória, considerada, portanto, náo só como actividade 
cognoscente. 

'O Como a anterior, conhecemos esta obra numa versão do Fondo de Cultura 
Económica de México. Não cremos que isso afecte o texto que passamos a utilizar, 
tanto mais quanto o tradutor foi o probo e assaz competente Eugenio Imaz, autor, 
para a mesma editorial, da versão dos Gesariai~elte Scirrifrcn de Dilthey. O original 
sobre que trabalhou Eugénio Imaz é o inglês de 1944. -Recentemente, apareceu em 
português uma versão da autoria de Carlos Branco. -Reproduzimos algumas linhas da 
obra, para exemplificação da equivocidade com que Cassirer nela emprega o vocábulo 
lzisfdria: «&o que denominamos «conciencia histórica» es un producto verdaderamente 
tardio de Ia civilisación humana. No Ia encontramos antes de Ia época de 10s grandes 



historiadores griegos. Y 10s mismos pensadores giieços fueron incapaces de ofrecer 
an anilisis filosófico de Ia forml especifica de1 pensamiento histórico. Semejante análisis 
no apareció hasta el siçlo XVIiI. E1 concepto de Ia historia alcanzó su mxdurez en Ia 
obra de Vico y de Herder. Cumdo e1 homhre empezó a darse cuenta de1 problema 
de1 tiempo, cuando ya no se hallaba confinado en el estrecho circulo de sus deseos y 
necesidades inmdiatas, cuando comenzó a inquirir e1 origen de Ias cosas, no pudo 
eucont ar mís que un origen mltico y no e1 histórico. Etc.» (A,iti.opoiogia filosófica. 
Z>rtiodircción a ii,ra filosqfin de Ia ciilftti.a, México, E. Cult. Econ., 1945, píg. 316.) 
É flagiante a súbita passagem de história como conhecimento- (pensamiento Iiis- 
tóricon - para história como realidade - a que foi objecto das historiologias de Vico 
e de Herder. 

l1 Zd., ib., pá@. 326-7. 
l1 Zd., ib., pás .  344-5. 
'"quilo mesmo que em Cassirer salientamos o temos de assinalar eni Ortega, 

cuja portentosa lucidez lhe não impede passar da res gestae para a cognitio rerilm 
gestaritm (História como sistema, Madrid, Revista de Occidente, 1958, págs. 50, 55 
e passim). Recordamos também do pensador espanhol, para o que aqui nos interessa, 
a Breve excursión sobre e1 sentido Iristdrico, contida em Zdeos para una iristoria de ia 
fiios9fa (id., pás. 87 e segs.). 

'* Ainda que parece que se trata de história como conliecimento, segundo se pode 
depreender: «...and thrice happy is the peopie without a socioiogy, for as long as we 
possess a living culture we are unconscious of it, etc.» Cit. por Herbert .i. Mulier, Tlie 
Uses of tlie Past. Profiles of foriner societies, New York. Oxfo-d University Press, 1957, 
pág. 27. -Sempre, e nem sempre aclaradora, a necessidade de um contexto para saber 
o que vale, num momento dado, o vocabulo que nos interessa. 

Muller, o. c., pág. 39. V., p. ex., tb., págs. 31 e 33. 
Gcoffrey Barraclonçli, La iiistoiin desde e1 mrmdo nctrtni, tr. esp., Madrid, 

Revista de Occidente, 1959. -De novo temos de recorrer a uma versão espanllola, 
pois é o que temos à iiião. Não vemos nisso. porém, grande inconveniente, uma vez que, 
além da muito intima aiinidade existente entre o castelliano e o inglês (lateja em ambos 
uma mesma primitiva foi?,m i r i o ~ i s -  facto que talvez algum dia tratemos de explicar 
com certo desenvolvimonto), é notório o grau em que o primeiro hoje se decalca no 
segundo, precisa e principalmente nas publicações da Revista de Occidente, possuidoras, 
por outro lado, do prestigio que Ilies conrere a sua seriedade. Esta obediência ao moide 
inglês - que a nosso ver nada empobrece a expressividade do castelhano - , não só 
no vocabulário liistoriogiáfico e sociológico, ou até em locuções correntes, como, 
sobretudo, no tão decisivo domínio da pontuação (queremos dizer, uma rítmica essen- 
cial discursão ideográfica), é coisa que encontramos - explicaliva de outras muitas 
-na obra do fundador da Rovista de Occidente, José de Ortega y Gasset. De qualquer 
modo, a traduçxo de Barraclough que manuseamos sempre serviria, ao menos, para 
ilustrar o tema da equivocidade de iristói.ia e histórico no âmbito da língua castelhana. 

l7 0. e., págs. 11-12. 
" bis É \e,-dade que na mesma sen!ença cicerónica-porque qunse nunca se cita 

amplamm!e: distoria ... testis temporum, lux ~eritatis, vita memoriae, magistra vitae, 
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nuncia vetus!a!is»-amiide se ausculta o som de ambas as entidades, coirhcci>ne>ito 
e eristé,!cia. 

O. c., pigs. 12-13. -Se, no último periodo do trecho transcrito, histdrio signi- 
fica conhecimento, estamos diante de uma afirmaçáo par da tão citada de H.-I. Marrou: 
«...i1 faut Ia metke (l'histoire) ou nombre des plus hautes vocations auxquelles puisse 
se consacrer un homme». 
" Pág. 20: «Eu mi propio y personal caso, pienso que Ia primera duda -pero 

desde entonces no Ia últimi. -, Ia primera insinuación en mi Animo de Ias fatales limi- 
taciones de Ia Iiistoria que habia aprendido, Ia tuve cuando me di cuenta cabal de que 
esa historia me habia dejado sin ninguna preparación en un mundo en el que 10s paises 
de Europa oriental estaban evidentemente Ilamados a desempenar, como minimo, una 
parte mucho mayor de Ia que liabian desempeiiado em e1 pasado, o que parecian que 
habian desempeiiado, segun el esquema histórico que yo habia heredad0.n Pág. 35: 
«...Ia negativa de1 historiador a interpretar el resultado de su labor no impide que Ia 
historia sea interpretada. Simp!emente sucede que Ia interpretación carece de critica 
solvente y Ia causa de1 historiador se falia sin su compxecencia.» Pág. 36: logo após 
um parágrafo em que se fala de história como conhecimento, este outro em que a pala- 
vra vale como existência ou realidade: «No hay camino m?s seguro para tersiversar 
el pasado que Ia concepción «teleológica» de Ia historia, Ia doctrina de que 10s desen- 
volvimientos históricos son el resultado de un avasallador prop5sito o designio, de 
suerte que cuanto está a1 margen de ese presunto p-opósito es accidental, impertinente 
y minúsculo. Si de este modo subrepticio insinuamos en Ia historia un «propósito u 
objectivo)), es fatalmente fácil que lneso volvamos a extraerlo de Ia historia pero 
convertido ahora en una «lección».» P Q  40: «Tras un periodo de cambio que só10 
putde compararse con unas pocas épocas de nuestro pasado europeo-acaso sólo 
con el tiempo de Hi!debrando, Ia época de Lutero o con el periodo de Ia Revolución 
Francesa-no só!o hay necesidad de una nueva historia, sino tambien de una nueva 
actitud hacia Ia Iiistoria y de una reconsideración de todos nucskos postulados sobre 
Ia historia.~ Pág. 41: «En primer lugar, tenemos que combatir la fraçmentición que 
hoy a.taca Ia Iiistoria, y acostumbrarnos de nuevo a mirar el pasado como un todo; 
pues si no tenemos un idcal positivo de «histeria universal», nuestra Iiistoria tenderá. 
inevitab!emente a ser menos que universal. En segundo lugar, liemos de buscar a Ia 
Iiistoria un fin fuera de ella misma, como lo tenia, por ejemplo, cuando se Ia concebia 
como una manifestación de Ia acción de la providencia divina. Esto no quiere implicar 
un retorno a una concepción teológica de Ia Iiistoria, etc.» Pág. 59: «Por esa razón, 
soy escéptico respecto a si Ia historia -supuesto que analicemos circunstancialmente 
sus p-ocesos -pucde suministrarnos iin argumento válido en favor de Ia existencia de 
una «cultura latina comúnn, o de una ~tradición europea occidentalx, etc..o Neste 
passo, que oferecido solitàriamente nos permitiria entender história em qualquer dos 
dois sentidos, parece que se trata de história como processo real, não só pelo contexto 
das páginas a que pertence, como porque se contém num capitulo sobre A corrtinuidadc 
<ín tradiqio er~ropeia. 

=O Em Razas, pueblos y liiiajes do mesmo autor, Madrid, Revista de Occidente, 
1957. ' Madrid, Rev. de Occidente, 1958. 



Razas, pueblos y linajes, pág. 9. V.,  tb., pág. 12: «...los criterios que pueden 
servimos para narrar Ia Historia de una o varias sociedades, etc.)) - onde Iiistória só 
poderá signiiicar conjunto de acontecimentos, apesar de a maiúscula indicar história 
como conhecimento; pás. 22: «La Historia invade la vida de todos 10s hombres: 
es materia histórica todo lo que ejecntan.»; e mesmo pág. 25, onde, na frase nla Historia 
individual, aquella que hemos considerado como Ia más dificil de realizar por 10 oscuro 
que resulta Ia tarea de reconstruir el deveuir)), antes do que «Histeria individual» se 
deveria escrever «histeria do individual» ou, melhor ainda, hisror.iog~.afia do (com 
objecto no) i#divid~~ul. 

Wilhelm Bauer, Introd~~cclón a /  Estrrdio de /a Histoi.ia, terc. edic. (6 o que traz 
o frontespicio, pois na capa vem sewnda ed.), Barcelona, Bosch, 1957. 

*' Temos de advertir que se mostra esta obra supeditada numa bibliografia 
antiquada, ainda que fundamental, onde nio têm lugar os historiólows franceses, 
ingleses (ou de lingua inglesa) e italianos, dos últimos trinta anos. NZo há nela a mais 
ligeira referência (nem sequer por aditamtnto do tradutor) a Henri Sée, Henri Berr, 
Marc Bloch, Raymond Aron, Henri-Ir6née Marrou, Paul Ricoeur, Eric Dardel, Teggart, 
Coilingwood, Ludwig von Mises, Gaetano Salvemini, Aldo Capitini, Emsto  Ragioneri, 
Francesa Collotti, etc. O próprio Croce s6 é citado tr&s vezes numa extens'io de mais 
de quinhentas e cinquenta páçinas de texto, e mcsmo assim ou pelo original alem30 
da Teoria e hirtoria da Itistoriognfin (duas vezes) ou pela Sto~ia dello stoi.losi<aJTn 
italiana ire1 secolo 19. 

O, c., páç. 62. Trata-se de uma sentenqa de Gg. Winter, que Bauer reproduz 
sem qualquer explicação do sentido dos termos. E isto apesar de que, no começo do 
pa rba fo  9. História e Polifica, em que a insere, deixa consignado que «Ia palabra 
«Politica» comparte en alemjn con Ia palabra (Historian e1 dohle sentido de una signi- 
ficación objectiva y otra subjectiva, eu cuanto qne se quiere entender por ella, no sólo 
Ia teoria de Ia acción politica, sino Ia acción politica mismai). 

O. c., pás. 63-64. 
" A propósito, cliamamos a atenção para o fado de que Henri Sée, qual se 

estivera a tratar de uma mesma cntidade, fala sucessivamente de filosofia da história 
em França e de filosofia da liistória na Alemaniia, sem nos dizer, e, ao que parece, sem 
ele próprio advertir, que a primeira, no que ele destaca de Montesquieu, boltaire e 
Condorcet, é dominantemente, 011 quase só, filosofia da Iristórin corno coi~Iiecii>iento, 
e que a segunda, no que ele refere de Herder, Kant, Ficllte, é estrictamente filosofia 
da Iristória co>no ~.ealidadc. (V., do mesmo autor, Scieitce e1 plrilosoplrie de l'lrisloiie, 
deux. ed. revue, Paris, Alcan, 1933, págs. 14 e segs.) Podcmos aduzir, ainda, que a 
equivocidade que tem feito o objecto das nossas considerações se patenteia nas epi- 
grafes de um grande número de obras. Ocorre-nos -um, entre muitos exemplos - 
que o suhtitulo com que na edifão espanhola de Ayilar se apresenta o livro de 
Lowitli, Meoniris ir, His1oi.y. The Tltc~logicgienl It~ip!icali~iis oJ rlre Pbilosophy o/ 
Hirtory, Chicago, 1949, é Aizálisis critico dcl peiisnrizimrto histórico. ctc., para dizer 
Airúlisis critico de lpe~~s~~n~ier i to  ... sobre Ia iiistoria. 

a s  V., do mesmo autor, USC aand obr,se o/ Histo~.y, New Haven, Yale University 
Press, 1955. especialmente, as p!~zinas relativas a Grotius («History to those gene- 
rations seemed useful first of a11 hecause by means of it everybody could know his 
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rizhts. The state itself felt tlie need of the antiquity which was t l~e  great title W respect. 
In the work of Grotius ... the young mau undertook to show how venerably old, in 
spite of appearances, was the existing condition of things in his own province of Holland, 
etc.» págu. 8-9 e segs.), a Burke e Herder @ág. 23 e segs.), às historiografia e liistorio- 
logia românticas (Niebuhr, Savigny, Ranke e Hcgel- p&. 31 e segs.), etc. Isto no 
que respeita a história como realidade. A qucstáo de uma utilidade ou inutilidade vital 
dos estudos Iiistoriográficos foi posta, quase sob essas mesmas palavras - Voiri Ntitzeii 
r<nd Naclrtlieil do' Hislorie f i ir das Lchoz - à letra, Do proveito e pi.ejr<izo da história 
para a vidn-por Frederico Nieeche, passando a constituir, outrossim dos pontos 
de vista cultural e cientifico, tema obrigatório dos historiólogos. V., p. ex., Sioria e 
scie~tza, de Gaetano Salvemini, Firenze, La Niiova Italia, 1948, págs. 17-24, Dc Ia 
coairaissance Iristoi.iquc, de H.-I. Marrou, Paris, Éditions du Seuil, 1959, principal- 
mente, p á s .  245-275, Ctxzfro eiisrrj'os sobre c1 polsai>zimto histórico, de A. Waismann, 
Córdoba (Argentina), Dirección General de Puhlicidad, 1959, p&s. 9-27, nas quais, 
a propósito de historicismo, alguma coisa se diz sobre a quesgo, T1ieoi.y nitd Histoy, 
de Ludwig von Mises, New Haven, Yale University Press, 1957, págs. 285-302, 
principalmente, e, no âmbito filosófico-pripriamente gnoseológico -, Histoirc et 
>,ériié, de Paul Riweur, Paris, Éditions du Seuil, 1955, págs. 25-52. 

'O Incluidas as que se exprimem no Ilumini?mo e na Revoluç5o Francesa, ainda 
quando seja pertinente dizer àcerca do primeiro que se mostrou <.pieno di disprezzo 
e di sarcasmo pel passato» (Croce), e, Acerca da segunda, que sentiu «tlie need of a new 
Ycar One and a new calendaro, e que «was a revolution azainst historyn (Geyl). Esta 
última afirmação poderá constituir um exemplo mais da equivocidade com que se usa 
a palavra história. Neste caso, significando realidade, pennite-nos ela precisar que 
com efeito foi a RevoluçEo Francesa um movimento contra o passado-e nesto 
sentido contra a história - ma3 não contra o conliecimento delc, tal como o demons- 
tram, ao menos na tendência, perfsitamente pivcessisin, ou seja Iiistoriográfica, os 
maiores historiólogos da ipoca-aqueles que, em rigor, inauguram a Iiistoriologia 
proressol5gira contemporânea-Vico, Voltaire, Turgot, Condorcet, autor de «i1 lihro 
nel quale il secolo si compendia», e o polihiano Montesquieu. 

bis É a nossa denominação de um dominio historiogr!+fico que tenha por 
objecto a sucessão das forinas gerais de pensar e de sentir; ou seja, o que de mais 
profundo e condicionante oferece. em cada momento, a discursão histórica. Trata-se 
de um domhio ciija importineia sustentaram no nosso tempo Marc Blochesobretudo 
Lucirn Fehvre com seus reiterados coirihnres em prol de uma mais penetrante com- 
preensão historiogáfica. No já cit. volume sobre a História c os seim i1i6todos da Ency- 
cloptdie de Ia Pléiede, Georges Duby ciiama-lhe História das i~ze~rtalidndes. 

V. W. Bauer, o. c., pág. 32; G. Murray, Tl;e Li1e1'ntrrre of AnOeiil Greece, 
Tke Uni\ersily o? Chicago Press, Tliird rdit., Sccond Jmpression, 1957, páz. 123 
(«We are apt to apply to the sixth century the tei.mino!ogy of tlie fourth, and to 
distinguish philosophy from history. But when Solon ihe philosopher «went over 
much land in search of knowledgen, he was doing exactly the same thing as the 
historihns Herodotus and Hecateus ... Historil is inquiry, and Pliilosopl!ia is lave of 
knowledge. The two cover to a great extent the same fie!d. .. /but/ the Historikos is mostly 

traveller and reciter of stories.» VÊ-se por aqui qiie história tem, antes de Herbdoto, 



uma outra e mais geral signilicação- o que, ociipando-se de Hecateu e de Heroloro, 
G. Murray, ib., dilucida magistralmente, como aliá? já semostra no que dele extratamos. 
Trata-se, porbm, de uma significação prL-historio~rá'icq uma vez que o limite anterior 
que ddnlo; à historiografia euro2eia é Heródolo.); Huizinga, E1 concepro de Ia historia y 
ofros erisayos, México, Fondo de Cultura Económira, 1946, pág. 90 («La palabra latina 
historia es casi sinónima, en nuestra lengua, de Ia alemana gesciriclite. Pero ha Ilegado 
a Ia doble acepción que encierra tambien esta por e1 lado opuesto. Am'~os términos 
recorreu e1 treclio que separa «I0 acaecido» de «ia ciencia de 10s acaecirnientos». 
E1 griego luapia significa, por el contrario, lo etimol&ico, «aquello que Ilega a 
saberse premtando», y se haUa por tanto, ya de suyo, m&s cerca de Ia acepción 
«cienciw~ o «saber».»); Werner Jaeger, Paideia. Los ideales de Ia crrlfuia gricgn, 
Méxiw-Buenos Aires, tr. esp., prim. ed. en un solo volumen, 1957, pig. 345 («La his- 
toria más antima, i g ~ o p l V  procede de Jouia, como lo indica ya Ia palabra: de 10s 
tiempos en que se inició Ia investigación natural: ésta se halla comprendida eu eUa 
y aun constituyc su primitivo y más propio contenido.»); e, também, o veUlo J. Bur- 
ckardt, Hisloi.ia de ia crr1fio.a griega, t. iII, had. por Antonio Tovar, Madrid, Rev. de 
Occideute, 1944, cap. VI, Historia y Ernfnogia. 

Já em Heródoto euconhamos três sentidos de irisfória, que todos se acantonam do 
lado do espirito, ou de história como saber: são os de a) pequisa, inquérito, informa- 
ção, exploração, eniim, investi~ação, b )  fruto desta investigação, ou seja, o conheci- 
mento que com ela se alcança, e cl relação verbal ou escrita, o récif materializado, 
do que se ficou a saber. (V. o Dicrioni7aire Grec-Français de A. Bailly, ed. de 1950, 
e nele as cotas da obra de Herodoto para esses três subsentidos do sentido cognitivo 
de história, os quais correspondem afmal às três fases da criação Iiistoriográfica- 
etrrisrica, estcdo e concli~sões subsequentes, expressáo literária dessas conclus6es.)-Sobre 
a Iiistoriografia Iierodotiana, e sempre depois do que Contém a obra admirável de 
G. Murray, citamos dois livros: o da fi~trodfl~cfion de Ph.-E. Legrand i versão das 
hidagnções de Herodoto, publicada pela Société dd'Édition «Les Belles Lettresn, Paris, 
1955; e o de François Cliatelet, La naissancc de I'hisfoire, Paris, Les Éditions de Minuit, 
1962, fundamental e unia das últimas palavras maiores da Iiistoriologia dedicada ao 
mundo clássico. 

31 V., designadaniente, algumas referências eni Giovanni Gentile, Studi sul 
Rinnseim~entn, Firenze, Sansoui, 1936, último capitlllo, Conll.ibufo alla sroria de1 metodo 
storico, e iauibtni Benedeito Croce, Teoria e sforin della storiografia, e3. cit., 
pás. 219, onde o autor alude a um Pe?~«s  arris llisforicae de extrema importbcia. 
" E~riburg, 1908, V. também a obra de K. Keuck, fIisfistoi.ia, gesel~icl~fe des Wovfes 

und sei~ei.  Bedei<lioig Nr dcr Aizrike iirid i» dei. ronmniscl~eiz spmelren, Münster in West- 
falen, 1934. " LL'hom>irc e1 I'i~istoii.e, Acfes du Vle Coilguès des Soeiirés de Philosopkie de langrre 
fiaiipzisc, Paris, Presscs Universitaires de Frauce, 1952. 

Cit. por Herbert 1. Mullcr, Tlze Uses o/ flre Pasf. Pi.ofiles offonner Societies, 
New York-Oxford University Press, A Galaxy Book, 1959, pág. 31. É na linha 
de Momsen que se situa o titulo do livro recentissimo de Paul Weiss, Hisrory ivriiren 
oird lived, Carboudale, Soutliem Ulinois University Press, 1962. 



35 V. a obra assim intitulada, do mesmo autor, Ln sloria come peitsieio e come 
azio~lc, que conhecemos na qrinrtn edizia;ie iived~ifa, Bari, Laterza, 1943. 

R. G. Collinswood, Tize Idm of Hislory, Oxford, Clarendon Press, 1951 (?), 
pá& 143. -O  mesnio, p. ex., e,n P. Weiss, o. c., pás. 40. 

V., em La sloria coiize peirsierv c come nzionc, a Noteirlia fiologica. «Slorio» 
e «Stoi.wrrnfiia» (ed. acima referida, pág. 344). V. tb. na M a ~ r i ~ ~ a l i a  (da appitntie reccii- 
sioni) à Teoria e s1or.i~ della sloi.iografia (sesta edizione riveduta, Baii, Laterza, 1948), 
sobretudo a apostilha Uititri e d ivmifá  di storia e sloriogrnfin (pág. 297 da mesma ed.). 

Na colecçáo Nouvelic Ef~yclopidie Pl,ilosopiriqitc, Paris, Presses Universitaires 
de France, 1946. Reproduzimos o parágrafo em que se estabelece wm o leitor a con- 
venção aludida: «AfW d'éviter des coiifusions regettables, nous avons d i s t iwé  
l'His1oii.c comme réaliti liistorique (Grscl~ichte) et I'histoire c o m e  science Iiistorique 
(Hisloi.ic). On voudra bien prendre dans toute sa force le teme d'Evózenicrzt, appliqué 
à ce qui se passe, dans I'unité et le concret de son mouvement (Gesciieiren).~ 
Pás. vm. 

3D V., atris, >~ota  4. Reiteramos que na produção hi~toriológica de língua cas- 
telhana a convenção gráfica é precisamente a contrária da adoptada por Eric Dardel. 
V., nomradamente, as obras de autores como Waismann, Rama, Cassani e Amuchás- 
tegui, o mesmo Garcia Morente, em certa medida Maravall e Caro Baroja, c as versões 
espanholas de Huizinga, Spengler e Cassirer. (Eni Maravall e Caro Baroja a palavra 
história grafada com maiúscula serve para significar ara conhecimento ora realidade, 
dentro do que bastante nos parece constituir um desmazelo tipogrifcco ... ) 
" Aduzimos ainda um passo como este de .i. B. Bury, onde, pelo menos, não é 

fácil entender, dada a piuralidade de sisaificações que pode ele assumir, a parti1 de 
um contexto que consente os dois sentidos da palavra ilistória: <üf tliou~lit is not tlie 
result, but the presupposition, of the processes of nature, it follows that uistory, of 
which thouglit is the cliaracteristic and guidinç force, belongs to a diferent order of 
ideas from the kingdom of nature, and demands a different interpretati0n.n (Cit. por 
Collingwood, o. c., pág. 149.) 

Notcrella filologlca cit. 
4 q a  obra em questão, 3.' ed., Paris, Annand Colin, 1959, pág. X N .  -As três 

vezes em que Bloch emprega a voz hisloriogrnfin correspondem ás págs. 2, 37 e 45. 
-A siluaçáo de ciise em que se enconha a historiografia é de vários pontos de vista 
verificada e tratada, entre muitos, por H.-I. Marrou, o. e., Berraclough, o.  c., na qual 
o autor a bem dizer perfila uma imprrgnafró Irimriae ou, mais exactamente, uma 
impugnatio do mitodo his!orizante, processolúgico, que desbordou da historiografia 
para outras formas de conhecimento, Ragiosieri, La polenlica su Ia Weltgescliichtc 
(Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1951), e, anterior a este, e mais amplo ainda 
que menos reflexivo do que ele na problemálica tratada, Vit. Magalhães Godinho, 
A crise da história e as sr<as novos directrizes, Lisboa, Empresa Contemporinea de 
Edições, S. d. 

<' Quem diz processo não aduz uecessàriamente o conceito hegeliano dele. Com 
efeito, independentemente do que vejamos de acertos e desacertos nas Vorlesrirrgci~ 
zrir Weltgesel~iclt~e de Hegel, longe de n6s, neste momento, ao referirmos a ideia de 
processo, o vincularmos tal ideia a uma imanente manifmtação do espírito na história. 



Tal iminentismo e também um geschiclitegeist sZo entidades que de modo nenhum 
abonamos (ou desabonamos) ao falar de p-ocesso, e isto não obstante o facto de que 
o emprego da palavra nos seja sugerido p:lo hegeliano Croce. A nossa explicação é 
suscitada pelo receio de que o que escrevemos possa ser de qualquer modo assimilado 
com o que Henri Sée muito justamente chamou ales outrances idéalistes de I'école 
huliennw. 

É o que precisa o grande mestre que foi Gaetano Salvemini, ao escrever no 
livrinlio de orieiitainenti a que deu o nome de Sroria e Scienza (Firenze, La Nuova 
Italia, 1948, pág. 33): «Quando diciamo che lo scopo della storia è di esporre «ciò che 
e effettivamente accaduton, non intendiamo «rr<rto ciù che è effettivamente accaduto 
in tutti i tempi e in tutti i lnoghi»; intendiamo (ci3 clie è effettivamente accaduto uel 
campo su cui è concentrata Ia nostra attenzione e per il quale abbiamo sufficiente copia 
dlinformazioni.» 

V. o subcapitulo assim designado na obra de Mignel Espinosa, Las grandes 
etapas de ia bistoria aaiericnira (bosqriejo de rrizn mo~foiogia de ia historia polirica >roi; 
tea,rzeric(rna), Madrid, Revista de Occidente, 1957, pág. 18 e seçtes. Temos de aproximar 
o seu tanto desta distin@o de Miyel Espinoza aquela outra entre lenipo milico e totrpo 
histórico, cuja viria foituna corre desde Giambatista Vico a Ernsr Casairer. V., de 
CUssirer, a sua já citada Antropoiogio filosófíco. Zr~ti.odi<cción a nna flosofia de ia cul- 
tura, ed. ref., p a .  316. 

Esse estudo encontra-se incorporado no nosso liwo A nostalgia de Hesiodo, 
Lisboa, Verbo, 1959. A referência a que aludimos pertence a pág. 168. V., a propósito 
de S. Beda, num nosso próximo bosquejo de história da historiografia mediévica, uma, 
ainda que concisa, mais ampla noticia sobre a co~~stante da historiografia inglesa, que 
consiste em situar o começo da história parlicrdai. inglesa no facto da história rtniversai 
que é o desembarque de César na Britannia em 55 a. C. 

' V i s  Deixaremos também para outra altura a distinção brar<deiiatn entre 
ctrois grands rytlimes de Ia duréeo, ou entre outras tantas histórias, a que alude Georges 
Duby, e na qual vemos, advertida ou insuspeitadamente, o cco do escalonamento dos 
três ingredientes liistóricos fundament3is que na Inb'odrçüo da História da Lileratura 
Ingiesn expóe H .  Taine -mestre em excesso ignorado e esquecido mas que palpiia 
sobretudo na iizorrniidude dos estudiosos franceses. Os tr&s ritmos da citada distinção 
de F. Braudel seriam os de 1) uma inicro-história - ocelle du rait divers et du drame, celle 
de Ia surfaceu -, 2) iuna «Iiistoire aux oscillations de moyenne amplitude, scandéa 
par tranclies de quelques décennies, qu'on pourrait nommer «conjoncturelle» en 
empruntant ce terme aux historiens economistes qui les premiers I'ont observée», 3) uma 
história mais profunda, «de longue, même de três longue durée, qui, elle, compte par 
siècles». (V. o cap. Hislaii.~ des r~ientalités de Georges Duby, am L'bist0ii.e e1 ses métho- 
des, Encyclopédie de Ia Pléiade, PAZ. 949.) " É por isso que tem toda a pertinência falar-se de uma história da filosofia, da 
religião, do direito, da mesma matemtitica, da guerra, da agricultura, da aviação, da 
arte, do gosto, da moda, da medicina, etc., etc., ou das historiografias com objecto 
em cada um desses dominios. 

Reproduzimos ainda um passo de G. Salvemini, o. e., pág. 2: «L'astrononio 
che raccoglie da tutti i periodi e da tutti i paesi i dati per caulogare i fenomeni celesti; 



i1 geologo che, basando Ia siia ricerra siilla distribuzione e stratificazione dei minerali 
sulla crosta della tema, cerca di dedurne le fasi attravorso le quali é passata Ia terra 
prima di assumere i1 silo aspotto attuale; i1 paleontologo, clie, con I'aiuto di residui 
fossili, ricrea flora e fauna estiute da migiiaia di anui, il naturalista clie indaga sull'oriçine 
deUa specie - tutti questi sono cliiamati scieiiziati, mentia Ia parola «storico» é appli- 
cata soltanto a quegli studiosi clie si dedicano a ricostruire i1 passatto de1 genere umano.» 
Por seu lado, dir Ortega numa p&ina das suas Ideas prtia !<.-a Hisloria de Ia Filo- 
sofia: ( a s  en vano querer Iiacer historia si se elude 1iab:ar de Iloiubres y colecti- 
vidades de h0mbres.n 
" bis Tal distinção caduca, afinal, no que à realidade se refere, na exacta medida 

em que se aceite a unidade do género humano. Nisto mesmo converge Ragionieri 
(Lu polci~iica si, Ia Weltsesclriclrre, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1951, pág. 118), 
quando escreve: «...Ia ricostruzione della preistoria é possibile solo in quanto si pu3 
con certeza ritenere che I'uomo dello caverne, ai di Ià di tiitte le differenze, ha pur 
sempre un fondo comune clie 10 riaviccina all'iiomo della più evoluta civiltà.)) Utili- 
m d o  embora o vocábulo pré-história, Ragionieri, afirma uma identidade histórica 
para todo o processo humano. Dizemos bisrórica e não I~isloriog~/ica, científica, 
réorico, crilrumi. 

E não tso diferenciadas como ainda I16 vinte anos se supunha. Depois de Gordon 
Childe e Pia Laviosa Zambotti, à cabe,a de algwis outros, muito nos ensinou a tal res- 
peito o nosso grande amigo, do mesmo passo que mestre e colaborador, Carlos Alonso 
de1 Real, com tudo o que lhe ouvimos nas suas conferências e lições, e também com 
o que 1iá um ano condensou no livro-primeira palavra no 6mbito de una ciência nova 
-Sociologia PI<C y pl~rolzisIó~<i~a (Madrid, Instituto de Estudios Politicos, 1961), onde, 
é verdade, e apesar das irrefutáveis ligações nele estabelecidas entre as culturas do 
mesolitico, e até do paleolitico superior, e o que já consiitui Iiistória da Europa, se 
mantêm, contraditbriameote, as vozes pré-história e proto-lrisrória. 

bis Não 1iá memorização, e nem sequer enumeração, sem obediência a um 
propósito, a um critério, a uma significação. Além disso, todo o xgisto historiográfico 
é um fenómeuo das altas culturas, quando estas atingiram uma complexidade, um 
vigor e um fundo nada consentâneos à simplicidade de intenção. 

' O  Neste sentido, as obras, por exemplo, de S. Agostinho, OtZo de Fr~isinga, 
Bossnet, Condorcet, Herder, Hegel, que pertinentemente situamos no dominio da 
filosofia da história (as dos très primeiros autores, pertencenles aos terreno da 
teologia da Iiisiória), devem ser também consideradas como tratados da. pelo seu objecto, 
mais ampla hisloriografia. É, aliás, o que acerca delas propendb~ão a dizer todos os 
que, na linha de Ranke, defrontem o problema da possibilidade e realização de uma 
Weltgcsclticlrre: não haverá porventura outra forma de erguer uma fábrica historio- 
gráfica com objecto universal que não seja fazendo filosofia da história, no sentido, 
ao menos, de trazer o seu autor «ad un unico punto de vista ttitti gli awenimenti della 
storia de1 mondo, facenloli derivarr I'uno dall'altro secondo un superiore et esirinseco 
piincipio di necessith (Ernesto Rapionieri, o. c., pbg. 33). De Ortega y Gasset, em 
La «Filosofia de Ia Historim de Hegel y Ia hisroi.iologia (V. Goerlte desde dentro), 
extraimos o seguinle passo de Leopold von Ranke: «...só mercê do caminho que 



Niebuhi iniciou e da tendência que inspirou Hegel é possivel corresponder à tarefa 
que se propõe a História Univeisal. É pieciso que nos dediquemos com todo o amor 
à investigago particular (...); mas, ao mesmo tempo, 6 preciso tentar compreender 
o curso da história em seu inieiro conjunto.» 

Constitui a 11etei.onoiiiia uma ideia que-incluso nas relações que mantenha 
com a de 1ierei.ogoizia -merece ser amplamente dilucidada. (Como pontos de partida 
poderão ver-se o artigo que Ferrater Mora dedica a anroiro~~ria uo seu monuinentai 
Diccioriario de Filosofrn, 4.% ed., Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1958, e o que 
A. Lalande consagra a lreiei~ogwiia, no Vocabirlaire féchniqi~e e1 ci'iliyue de Ia piiilosophie, 
Paris, P. U .  F.) Ainda quando o deixemos para outra altura, impóe-se-nos neste moinento 
salientar que ao dizermos herei.oizoi>zia referimos todo e qualquer proposito dominante 
-uma intenção cardial- que determine e submeta o labor historiorafico, c que 
a este especificamente não pertença. E por isso que não aceitamos a afirmação de Croce 
(conquanto se perceba a diferenciação que pretende acentuar) de que só a historio- 
grafia antiga seja Iieteronómica, e de que, portanto, o não seja a rnediévica. (V. Teoria 
e storia della storiog~nfa, ed. cit., p. ex., pags. 179, 180 e, sobretudo, 197, na qual se 
diz acerca da historiografia niediévica o que nos parece assaz contraditório: «Certa- 
mente, non mancano, anzi abbondano dichiarazioni, clie Ia lettura della siorie sia utile 
conie anunonimento, e, in niodo píecipuo, per inculcase i1 ben fare e distoglierc da1 
male; e si tratta talvolta di dicliiaiazioni tradizionali e convenzionali, e tal'altra di 
particolari intenti; ma, nel suo intrinseco, Ia storiografia medioevale non era, pcrclié 
non poteva piú essere, cterononiicanlente concepita.)) Óbvio se torna que tanto ou 
mais do que a antiga, obedece a medieval, obedecem os seus obreiros, a uma decisiva 
motivação de oidenl Iieteronómica, precisamente unia ieleologia de conteúdo nioral- 
.religioso que nada tem com a Iiistoriografia eiiqi,a>rfo elo, ou seja, o exercício liisto- 
riográfico na sua mesma interna economia de processo especificamente criador. O cro- 
nista nionaãico, designadamente, não está interessado ria historiografia cni si (coisa 
concretamente possível ou impossivel, n i o  importa agova, mas que ele, o seu tempo 
e o seu meio nem sequer concebem): ao que faz atribui um directo aiea>rcc moral-reli- 
gioso: o da advertência, o da edificação, o da inculcação de que a vontade divina se 
expriiiie ptdagógica, nionitbrianiente, na vida dos homens. (Dizemos diircro alcance: 
na alta Idade Média, pelo menos - c  disso é ainda hoje manifestação resistente unia 
certa mentalidade popular em excesso imcdiatista-não se aceita coniumente que 
o trabalho intelectual bem feito constitua, independentemente do lema, sim ou não 
sagrado, uma forma de servir a Deus e aos Iioniens, ou unia forma de atrair sobre 
estes, sobre a obra e sobre qnantos valores e institutos se pretende servir, a graça divina. 
Não baainda a ideia -que aliás muito dificilmente tem aberto caminho, mesmo quando 
esteja consagrada pela doutrina do dever de estado -de que a adeql,ação a nianter 
entre o que se faz e o que exige uin qualquer dominio de realizações é, para quem faz, 

I 
uni dos maiores imperativos da consciência, sobretudo se religiosa, porque uma das 
mais altas formas de equanimidade para com as coisas e para com o Espirito que as 
criou. -Não chega estar no srupo, e nem sequer na doutrina: para deveras pertencer 
a esta, impõe-se-nos dar-lhe prática e efectiva consumação.) E nem mesmo ao reduzir 
o âmbito do conceito de Iieterononiia com assiniilá-10 a um intuito pragmático por 
parte do historiador (o de que a obra se perfile de modo paradigmático, exemplar, em 
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vista do socorro e esclarecimento da acção humana), nos parece ds entre si opor his- 
loriografia antiga e historiografia mediévica. Também nesta, tal como se consigna no 
transcrito passo de Croce, encontranios urna Iieterononiia pragmatista. E não só, 
decerto, pela manlida e geral função de sapie,ztia leinporuni que na Idade Média se 
atribua a hisloriografia, como porventura até pela noião, necesdriamente tardia, de 
que tem essa sabedoria seus quadranles de oportunidade na correspondência ou corre- 
lação que os seus registos mantenlidiii com épocas diversamente caracterizadas (ainda 
é cedo para falar na noção de diversos lipos rlc época.) Na historiografia niediévica 
impõe-se, além disso, distinguir entre periodos e feições de maior ou menor proximi- 
dade coni o arquétipo que, para ela como para toda a cultura medieval, constitui o 
património geco-latino. Não sofie disputa o facto de que a iiistoriografia europeia 
do século VI1 ou do século iX não é a do século XU ou a do século XIV. Como tão- 
-puuco a sofre essoutro de que a historiogafia eclesiástica, em seus propósitos, métodos, 
língua, circuios onde é elaborada, não é, por exeiiiplo, a historiogafia em romance, já 
deliberadanitnle nacional e nacionalizante, dos séculos que antecedem o Renascimento e 
a Refornia. Comete-se um erro grave c grosseiro quando se pensa na cultura niedieval 
-ou na de outra Idade-como uma entidade não diferenciada ao longo do seu próprio 
processo. (V. um estudo nosso-a publicar em breve-sobre o que se nos antolha 
evidente: que toda a Idade tem os seus períodos antigo, médio e moderno. Tal estudo 
situa-se, precisamente, no campo de compreensão da historiografia mediévica. enropeia, 
a que também dedicamos uni bosquejo em curso de impressão.) A verdade é que em 
todos os escritores medievais que decalcam Salústio, Suetónio e Tito-Livio tem for- 
cosameute de se manifestar a qualidade Iieteronómica que nuni sentido restrito é por 
Croce atribuido lão-simente a historiografia da Antiguidade, mesmo quando o meio, 
a época, as formas gerais de pensar e de sentir jamais permitam ao imitador ir até ao 
fundo do padrão respectivo e atingir as vivências, as concepções existencialmente assu- 
midas e respiradas pelo hisloriador da Roma antiga. 

A este mesmo exemplo aludem, enlre outros, Fredeiick J. Teggart, o. c., 
págs. 176-7, e Geoffrey Bairaclough, o. e., pig. 33, ao tratarem do que são factos 
importantes para o historiador. Referindo-se à analistica do século IX, Schnurer pode 
escrever: «On relatait encore dans les annales les plus grands phénomènes do ia nature, 
particulièrement dans les Arz>talcs de Fi'lrlda et de Xanten et dans Ia partie des A~iitnlcs 
Berli>rienizes qui a été rédigé par Prudente. Cet interêt pour les phénomènes naturels 
n'était en réalité dicté le plus souvent que par Ia superslition car ou y clierchait des 
présages, parfois des signes précurseurs de fleaux envoyés par Dieu pour punir les 
hommes. Ainsi on notait soigneusenient les treiiiblenients de terre. les orages, ies inon- 
dations, les fortes gelées, les météores, les eclipses solaires et lunaires des éclairs extraor- 
dinaires ou des giboulés de grêle exceptionelles.~ (L'Égli~e ef Ia civilisafio>r ai, Moyeir 
Âge, tr. fr. de G. Castella, Paris, Payol, 1935, U, págs. 146-7.) Para a abonação com 
alguns passos textuais, extractamos o que segue da Anglo-Saxon Clironicle (tr. por 
G. N. Garmonsway, London, J. M. Dent & Sons Ltd., last reprinted -revised edition 
- 1960): 

((671. In this year there was tlie great niortality of birds.)) 
«772 774. In Uiis year bishop Milred passed away.» 
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((773 776. In this year a red cross appeared in the sky after sunset. This sanie 
year the Mercians and tlie Kentishmen fought at Otford; and strange adders were 
seen in Snssex.» 

~793.  In tliis year terrible portents appeared in Northumbria, and miserably 
afflicted the inhabitants: tliese were exceptional Aaslies of lightning, and fiery 
dragons were seen flying in tlie air, and soon followed a great famine, and after 
that in tlie same year the harrying of tlie heathen miserably destroyed God's 
cliurch in Lindisfarne by rapine and s1aughter.x 

((806. (...) Also in this same year, on 4 June, tlie sign of the Iioly cross appcared 
in the moon one Wednesday at  dawn; and again this year, on 30 August, a mar- 
vellons ring appeared around tlie sun.» 

((892. And the same year after Easter, ducing Rogationtide or earlier, appeared 
tlie star wliicli in Latin is called «comem; likewise men say in Englisli that a comet 
is a lonç-liaired star, because long beams of light sliine therefrom, sometimes on 
one side, sometimes on every side*. 

É de acentuar que esta consignação de estranhos fenómenos naturais concorre 
e sobretudo sucede à liisto?ia calnrnitation ou moeslae nirrizdi que tem seus maiores 
representantes em Orósio e Idacio. 

53 La stwia come pcnsiero e cornc azioric, Bari, Laterza, 1948, pág. VIII. E também: 
«...Ia storicitj si può definire un atto di coniprensione e d'intelligenza, stimolato da 
un bisogno della vila pratica, il cuale no può soddisfarsi trapassando in azione se prima 
i fantasmi e i dubbi e le oscurità contro cui si dibatte, non sieno fugati merd della 
posizione e risoluzione di un problenia teorico, che e quell'atto di pensiero)). Ib., pag. 4. 
Ali&, uma página andada, o autor sustenta que ((tutta Ia scienza, tutta Ia cultura storica, 
specificamente elaborata e promossa, sta in rapporto a1 bisogno generale di mantenere 
ed accresccre Ia vita civile ed aniva dell'umana società; e quando tale impulso e scarso, 
Ia cultura storica é niinima, come si 6 osservato nei popoli dell'oriente; e quando accade 
una brusca rottura o una sospensione nell'andamento della civiltà, come nell'Europa 
de1 primo medioevo, Ia storiografia quasi de1 tutto tace e imbarbarisce insieme con 
Ia società di cui é parte». Zb., pág. 5. 

5 3  bis V. Ernst Bemlieini, Int~odirccióri a1 eslridio de Ia histeria, traducción de Ia 
3.* edición alemana por Pascual Galindo Ronieo, Barcelona-Madrid, Editorial Labor, 
1937, pigs. 9-15. Iniporta acrescentar que é inaceitável, por um lado, um tão estreito 
quadro para a compreensão de todas as sucessivas variedades da historiograh euro- 
peia, e, por outro, uma tão larga duração como a que o autor atribui a Iiistoriografia 
que denomina pragi»ática (desde Tucidides até ao século XIX, com o intervalo da 
historiografia mcdiévica que Bernlioim, julgando-a como se tivesse uma só feição e fosse 
adequado conslderi-Ia em bloro, chama ~~arrotiva).  

! 
" >Já Ortega diz reiteradamente ao longo da sua obra que todas as civilizações 

têm uma idade antiga, uma idade média e uma idade moderna. (Chamando-lhesassini 
ou de outro modo, respeitando e adoptando as designaçõe~ tradicionais ou estabele- 
cendo oçtras, como de facto estabelece, a verdade é que para a aproxiniação e açluti- 
nação da fenoménica histórica que efectua no seu Estiido da História, tem Toynbee 
de aceita,, reforçando-a, a concepção fnsista ou conjt~ntrrralisla que p-eside à segmentação 
do processo histórico, no quadrante europeu ou outro, em várias idades e sub-idades.) 



(b5) Ou pode exercilar-se. Mas sempre na obediência à realidade invencivel de que 
lia épocas de acção, épocas eniinenteniente preocupadas com o que fazem e Ilies uso 
consente dedicar unia atenção reniansosa e lenta à reconstituição do passado, e épocas 

contet»plativar (ou elegiacas), nas quais a imediata falta de dvaiiui e de projecto não 
suscita uma Iiistoriação directa, mas quase só o desvio da atenção para o passado, 
em cujos estudos e rezonstiluição põem os humanos uma complacência particular, 
que e, amiúde, forma psicológica compensatória do desgosto causado pelo presente. Hi 
portanto, épocas, de cro~iisrica e activo nieniorialisnio, e épocas de erirdição e iniersão no 
passado. 

Y V i l b e r t  Murray, em Tlie LUerutrfi~c of Aircie~il Glrece, Tlie University of Chi- 
cago Press, 1957, pág. 185, escreveu que «it is cliaracteristic both of tlie man and of 
a cerrain side of Atiienian culture, tliat he turned away froni his niain task of narrative 
to deve!op tlie style of his work as purc literature. Instead of finishing the clironicle 
of tlie war, lie worked over his reports of tlie argunients people had used, or the policies 
various parties Iiad foiluwed, into elaborate and direct speeches. Prose style at tlie time 
bad irs liigliest developnient in tIie forin of rhetoric; and that turn of mind, always 
cliaracteristic of Greecc, whicli delighted in understandinç botli sides of a question, 
and would not rest tiU it knew every seemins wrongdoer's apology, was especially strong.)) 
-V. Werner Jaeger, Paideia. Los idenles de Ia criitiii'a griega, México, Fondo de Cul- 
tura Económica, trad. eíp., priniera edición eu un solo volunien, 1957, pas. 345 e segtes.; 
André Bonnard, Civilisafion giacqim. D'Euripide à Alcsn,idrie, Lauiinne, La Guilde 
du Livre et les Éditions Clairefontaine, 1959, pag. 53 e segbs.; um pouco, Raymond 
Aron, Di,se,isio,zs de Ia co,rsciozce 11ú.toi.iqire Paris Plon, 1961, pás. 124 e segtes., sobre 
Tliitcydide et /e iéeit hislo~iqrie; a recentissiina Histoirc 1itréi.air.e de Ia Grèce de Robert 
Flaceliere, Paris, Fayard, 1962, pág. 263 e segles., precisamente 275; e, acinia de 
todos, Jacqueline de Roniilly, a grande especialista francesa de Tucidides. com Tiracy- 
dide er f'irnpérialisrne arl~éiiicri, Paris, Les Belles LettTes, 1947, Hisroire et rairm elzez 
Tl,ircydide, id., id., 1956, e L'irtiiité de 1'hirfoii.c seloir T~jricydide (em Histoire et 18isto- 
riem dons I'nrttiqriiié, Entretiens sur I'Antiquité Classique, tome {V, Genève, Vandoeuvres, 
1956, pás. 41 e seçs.). 

Para a compreensiio da historiografia tucididiana, dominada aliás exeniplarnien(e 
pela iielénica preocupaçio do aorims, da lei, do permanente (ou da foi.»m, num sentido 
aristotélico), seríamos levados a um estudo, meio antropológico, meio Iiistoriológico, 
que receberia congnientemente o nome, que logo nos atiraria para Maqiiiável: Do qrte 
bd de constante iro homntz e do qire há de coirstnnfe »a sim coizdrrta e,n detei.»tiiiuda siti,agrio. 
" a ~ a y s  m d  treatises o>i severa1 sitbjects. 

Aquele propósito que Werner Yaeger, Gilbert Murray e Jacob Burckardt já 
podem encontrar em Hecateu. (Deste diz designadamente G. Mumy, o. e., pig. 127, 
que aepreseuts tlie spirit of his age as a whole, the research, tlie rationalisni, tlie lite- 
rary habitn.) É o que permite a H. -I. Marrou escrever: ((Si élémentaire et, en un 
sens, encore si naive que puisse nous apparaitre Ia tentative d'Hérodote, nous sommes 
trés frappés de I'effort d'interprétation scientifique qui s'y manifeste: rnême cliez ce 
dèlicieux conieur, au premier abord si ingénu, I'histoire apparait comne une tentative 
de compréhension, d'explication, etc.» Qa'est ce qrie i'l~isroire, pág. 8.  

'O V., p. ex., na primeira das obras indicadas, a pàg. 29, onde, para bem situar 
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Tiicididcs e Polibio, se chega a dizer de Heródoto que ele ((naus apparait moins comme 
le e è r e  de I'histoirew que c o m e  iin aieul un peu retombé eu enfance», e tb. a pág. 9 
do Qn'esr ce qrre 1'liistoir.e (em L'His1oii.e e1 ses métliodes, Encyclopédie de Ia Plóiade), 
onde se consigna que flhucydide, moins d'une génération plus tard, naus montre 
I'liistoire devenue adulte». 
" V. nomeadamente De Ia conirnissnitce iiistoriqrre, ed. cit., págs. 32 e 38. Claro 

que tal tese, para assim Ilie chamarmos, resulta do emprego equivoco -sempre a 
cquivocidade! -da locução coiiliecirtte,rto 1;istório (Iiistoriogrifico) para dizer lristo- 
~.iosrnfia. No domínio das distinções lógicas e ontológicas tenios de reconhecer, com 
efeito, a legitimidade de que se afirme que o conliecimento, eirqr,niito ele, já existe, tem 
de pre-existir, antes da sua expressão sensível. A verdade, no entanto, é que não sabemos 
desse conliec!mento, não podenios, para o nosso caso, saber de uma qualquer 1iisfor.io- 
grofia, ou mesmo de um qualquer eoiilieciiiiento I>istórico (historiogáfico), enquanto 
este ou aquele nZo assumem a expressa0 e, no que se refere à hisroriogrufin - de modo 
indispensável -, a expressão escrita. 

Abre-se aqui o problema da trasmutaçao, e portanto da alteração profunda, 
da fenoménica histórica, quando apreendida em termos de historiografia. Decerto que 
o mundo da conceptuaqão é na sua natureza radicalmente diverso do páramo a que 
pertencem os fenónienos externos, ainda quando deste seja correlativo e, tratando-se 
de história-acção humana -, a este embua de espirito e significações. Data-se de 
um tema que se oferece como objecto à mais alta especulação gnoseo-historioi6gica, 
qual a qiie pode Ser exercitada em França por um Raymond A ~ o n  (v. sobretudo a siia 
Z,iriurlr,ctiori 6 ia philosoplrie de 1'liistoN.e. Essni sirr. les lir~zifes de I'objeetivité kistoriqrte. 
Paris, Librairie Gallimard, 1948), um século volvido sobre o esforço isoladamente 
cumprido por Cournot, cujas Iiistoriografia e historiologia hoje nos preocupam em Láo 
alto grau. É também do ponto de vista gnoseo-historiológico que assume todo o seu 
sentido aquela afirmação de Hegel: «o historiador médio juiza-se puramente receptivo, 
e que há da sua parte uma inteira entrega ao dado niistórico]; mas a verdade 4 que 
nunca é ele passivo com o seu pensamento, faz intervir as suas categorias (dizemos 
nós: incluidas as do pensamento por oposição i s  da realidade) e vê o dado através 
delas». Lições de filosofia da Histói.ia, IntroduçZo. É a seguinte a versão do mesmo 
passo por J. Gibclin (Leçoxs srrr Ia I>liilosogbie de I'liistoirr, Paris, Librairie Philoso- 
phique J. Vrin, 1937, pvemier volume, pág. 20): «L'historien ordinaire et médiocre, 
lui aussi qui pense peut-être et prétend que son attitude est piirement réceptive, qu'ii 
se livre au donné, n'est point passif dans sa pensée, i1 apporte ses catégories, voyant 
les faits au travers, efc.» -É outrossim, e principalmente, nos nivel e direcção que 
inclucamos que deverá ser entendida a ideia central à historiologia collingwoodiana 
de que toda a criaqão historiogAfica 6 um r.e-eiiactrneiit-vocábulo que entendemos 
mais como restaúelecin~enlo, transfusão em diferentes odres, do que como iaacti<ali- 
ração ou coitternpornnização (o que nos aproximaria de Croce). V., de Collingwood, 
Tire Idea of Hisfol.y, ed. cit., sobretudo pigs. 215 e seçts.. 

O S  É o primitivo sentido de Iiistoriografia-aquele que encontramos em Hecateu 

e sobretudo em Heródoto, como atrás destacamos na nota 30. Aduzimos agora este 
passo de Robert Flacelière, Hisloire 1itfét.nii.e de !a Grèce, ed. cit., pág. 192, que se nos 
afigura bastante feliz: «Le titre de I'ouvrage d'Hérodote, Histoi.iai, signifie proprement 
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«Recherches» ou ((Enquêtesn, et s'applique autant à I'étude des pays et des nioeurs 
qn'à celle des faitr et des 6vénements.n De facto, hoje já ninguém diz as Histórias, 
mas sim as Iirvcstigações, as Pesquisas, as hidaga~ões, as DisqrrisiçOcs de Heródoto. 
Quando menos, ao empregar-se o titulo tradicional de Histó~ias, tem-se a consciência 
do seu significado, dentro da trajectória semântica da palavra. 

O-abendo no dominio das relações entre Historiografia e Literatura (capitulo 
da epistemologia da hisforiografin, nas nossas aulas de Temia da História detidamente 
abordado), o tema que vem sendo posto na cultura europeia desde o diálogo de Luciano, 
hoje tantas vezes citado, 7iWf 8 ~ i .  rv.roplav podr ser atendido 
com base no estudo já referido de G. Gentiie, Conti.ibr<to alln sforia de1 »lctodo sforico 
(em Stirdi si11 Xinnscii>zento), verdadeiramente rico nas referências e direcçóes que con- 
tém. Veja-se, th., De1 opos a Ia iristoria cieritífica. Urra visión de Ia Iiisto~.iografiin a traves 
de1 inétodo, de Jorge Luis Cassaui e A. J. Pérez Amuchastegui, Bneuos Aires, Editorial 
Nova, 1961. Nas nossas lições, distinguimos entre fases de historiografia retórica e 
sentenciadora (p. ex.. sécs. XVI e XWil e fases de historiografia anti-literária (as de 
uma historiografia exumativa em extremo indirecta, praticada no nosso tempo), sus- 
tentando que de si ao trabalho historiográfico não interessa, nem repele-o que adiante 
se verá -o valor literário da expressão alcançada, valor que oorrn,  ncoirfece, está 
ocasioiialiiieni~ na obra de Tucidides, Tácito, Maquiavel, Gibbon, Momsen e Herculano, 
e não ocorre e não acontece na obra, pamdigm4tica aliás de toda a historiografia 
rigorosa e cientifica, casada com o conhecimento exacto e miúdo de quaisquer aspcctos 
atendidos na historiação, como é a de Polibio, um verdadeiramente prolixo e nada 
aliciante escritor. 

Muitos cientistas - talvez sobretudo ingleses. .. -vêem na boa prosa unia 
vacuidade, filha de um cuidado frivolo, um pouco como os qi~akcia ou quaisquer obs- 
curantistas de estrita observância apreendem no vivo e rico desentranhamento de uma 
alegria interior, de un~a alegria criadora, um pecaminoso desvio das faculdades. A coisa 
não deixa de ser compreensivel na pátria de Chaucer, Dickens e Chestcrton, onde o 
jogo antinómico entre todos os dandismos - os mais escandalosos e estranhos - e 
todas as repugnâncias - as mais mumificantcs e letais -se contorna como pega-objecto 
fundamental de uma sociologia do mundo britânico. O que nos desarma é o facto de 
que tal ocorra não menos fora de Inglaterra-decerto com particular incidência no 
nosso pais. Dizemos desarma, quando deveriamos dizer desarmaria. Porque a sanha 
contra o belo - e  também contra a arte e contra a vida - que desiguadamente se curte 
nos circuios da historiografia empirica, arquivistica, exumativa (de si infinitamente 
necessária e respeitável), 6 uma emanação de almas frustes e azedas que compensatò- 
riamente se afirmam na depreciação do que vale e não vemos porque rechaçar a p~iori  
n o  trabalho historiográfico. Talvez até que em certos casos tivesse Nietzche uma palavra 
a emitir, relativa a isto de que nas resistências de determinados meios científicos (ou que 
assim se autoconsideram) se mostra uma versão da parede gregária erguida pela medio- 
cridade contra todos os mestres de completa ciência, cujas realizações, fmto do seu 
eqnilibrio genial, levam não menos a marca do valor estético -para o nosso caso, 
literirio -. Em Ciéncias Novos (em Ao riliiio da Europas Lisboa, Verbo, 1962), dedi- 
camos uma nota, a 5, à falsa ideia feita da oposição entre o bem escrever, ou o bem 
pensar, e o bem historiar. Nela sustentamos uma posição, que o tempo tem avigorado 



no nosso espirito: a de que, como acima consignámos, existe ou não existe na expressão 
verbal em que acaba o esforço historiográfico um ocasionalismo da literatura como 
letra bela. A este respeito temos de salientar que, no quadro das «qualidades particulares 
exigidas ao historiador)), Charles Samaran não só dá o último lugar ao imperativo 
de que ele se esforce por ser um ((escritor e um artista, do mesmo passo que um sábio», 
como salienta que se deve esforçar-nada garantindo que logre o resultado de tal 
esforço (L'liistoire et ses métl?odes: E~icyclopédie de Ia Pléiade, pág. m. Em nosso 
entender, se a literatura, a arte, a simpatia e o talento (estes dois últimos também 
referidos por Samarau) acompanham a realização bistoriográfica e esplendem na obra 
escrita, tanto melhor. Se não, tanto pior. De todo o modo, o que se não hi-de é ligar 
a liistoriografia -qual se lhe pertencera especificamente -a literatura, enquanto 
fenómeno estético e demiurgia do belo. 

6 V u a n d o  destacamosTucidides, é óbvio quealudimosa qualquer dos grandeshistoria- 
dores aue forani =andes escritores. clássicos mesmo das suas literaturas remectivas. . '' V. a este respeito o ensaio sobre a Actr~alidade clrjssica e ro>nâritica de Garrctt 
e tb. o estudo sobre a Pajeetória da crrltrrra portrigrcsn, ambos contidos no nosso iiwo, 
Ao ritnzo do Europa. 

Insistindo ainda uma vez, diremos que mesmo o melhor e mais severo esforço 
de liistoriografia exumativa - como em diferentes qnadrantes o dispenderam Du Cange 
e D. António Caetano de Sousa -não tem porque ser, e não é uma atitude anti- 
-literária, mesmo quando, como importa assinalar para o excelente D. António Cae- 
tano de Sousa: não participe do intento de realizar obra bela que, no século XVIT - 
estamos numa época retórica-, nutriu o exercicio historiográfico de um D. Fran- 
cisco Manuel de Melo, um Conde da Ericeira, o próprio Fr. Luís de Sonsa. 

'O Cit. por Herbert J. Muller. o. c. ,  pág. 28. 
Mesmo um historiógrafo como Corominas (é verdade que mais do que suficien- 

temente sagaz para nos deixar livros como o que tem por objecto E1 serztir>iieiilo de In 
riqiieza eii Cnslilln, Madrid, Publinciones de Ia residencia de estudinnies, 1917, de 
que extratamos o passo seguinte, págs. 24-25) pode escrever: ((Juzgamos Ias cosas de 
Iioy con Ia inteligencia; pero con Ia inteligencia impresionada por un ambiente sen- 
sorial de Iioy. En cambio, pretendemos jnzgar con esta misma inteligencia, sumergida 
en un ambiente moderno, Ias cosas de otras épocas. No vemos que Ias mismas palnbras 
no tienen hoy e1 mismo sentido que antes; no nos fijamos en que 10s criterios han cam- 
biado radicalmente; nos olvidamos de que Ias mismas instituciones representan hoy 
estados de alma colectiva muy distintos de 10s que representaban en oti'as épocas.)) 
Por aqui se vê que Corominas não anda longe do estodo de cowsciê~tcia historlológicn 
que preconiza um Teggart, um Croce, um Collingwood, um Weiss, um Mises, etc. " Na correlação entre formas gerais de pensar e de sentir e o que mais avulta em 
cada presente histórico, os historiadores dedicam-se, com efeito, dominantemente, 
a um ou outro de tais elementos constitutivos da inteira realidade. Dentro do que dize- 
mos, existem épocas historiogri<ficas que preferem-ou mais propendem para -a 
consideração dos aspectos económicos, politicos, militares, religiosos, culturais. etc., 
aqueles que, na concepção historiológica de Oliveira Martins (a que Ilie sujeita e estru- 
tura a obra, ainda quando se não constitua objecto de uma sua apresentação historio- 
lógica em separado), integram o mundo histórico. 
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Uma inclinaçáo colectiva que, de facto, se verifica sobretudo-como quem 
diz 1180 só -nas ciências do homem. Tal inclinação logo se patenteia na direcção do 
ate,zção, no iiiferesse, na importriricia, nas pi.efirêncim que patenteiam, perfilaiii ou de 
que estão embuidas as diferentes épocas-na vida como na cultura. 

7 s  Em relação com o que dizemos é que Paul Weiss pode escrever, dando fácil 

e concisa expressão a uma ideia muito repetida: «The historian quite clearly begins 
with something present. He coiild not avoid doing so. All his data are to be fonnd 
there. He cair pcrceive, o6seri~c arid t lri~~k i11 no olhei tiiiw thaiz tlic pi.eseiit.» (0. c., 
pág. 9. Sublinhado nosso). E Ludwig von Mises: (Every individual is born into a definite 
social and natural milieu. An individual is not simply man in general, whom liistory 
can regard in the abstract. An individual is at any instant of his life thc product of all 
tlie experiences to whicli his ancestors were exposed plus those to whicli he himself 
has so far been exposed. An actual man lives as a member of his family, his race, his 
people, and his age; as a citizien of his country: as a member of a definite social group; 
ns a practitioner of a certain vocation. He is imbued with definite religions, philoso- 
phical, metaphysical, and political ideas, whicli he sometimes enlarges or modifies by 
his own thinking. His actions are guided by ideologies that Iie has acquired throngh 
his environment.» (Tlieory and His1or.y. AI, iiiteip~~etntion of social nnd ecoiromic evoln- 
tion., New Haven: Yale University Press, 1957, pág. 159 -um passo que, dizendo 
dos elementos que integram a condição histórica dos indivíduos, diz dos condiciona- 
mentos, limitações, determinaçaes ineliitáveis dos mesmos como agentes do conheci- 
mento Iiistoriográfico.) 

'"a linha do que se contém na nota anterior, importa transcrever o quadro de 
ossr,nzprions em que se baseia o jj citado livro de Herbert J. Muller, Tlic itscs of the past 
(págs. 29-30): 

« I .  That the ideal of history, in the words of Morris Cohen, is «an imagina- 
tive reconshuction of the past wliich is scientific in its determinations and artistic 
in its formulations»; 

2. That Iiistory is more genuinely scientific in spirit as it takes into account 
tlie reasons why it cannot be utterly objective or strictly scientific in method: 

3. That among these reasons is the necessity of dealing with a complex of 
factors -pliysical, biological, psychological, cultural - that cannot be ineasured, 
isolated in controlled experiments, or rednced to a single cause; 

4. That among these factors is the force of human will -of mind and cha- 
racter, ideas and ideals: 

5. That this force makes it necessary to pass ethical judgements on Iiistory 
and that such judgements are in fact implicit in the works of tlie most resolutely 
amora1 historians; 

6. That ow  scientific, esthetic, and moral interests alike cal1 for a world view, 
a kind of anthropological study of civilizations, as a perspective on our own 
civilization; 

7. That in this perspective we can make out universais or iinderlying unifor- 
mities but cannot claim possession of the absolute truth about man and tlie uni- 
verse, cannot hope for complete certainty about beginnings and ends; and 

8. That this is not simply a depressing conclusion.» 







TEORIA DA HISTÓKIA (HISTORIOLOGIA) 

Bibliografia para o ano lectivo de 1962-63 

A cadeira de Teoria da Históiia abrange por igual a precep- 
tística e metodologia do trabalho histoiiog0fico e um oonjuto 
de estudos especiais que têm por objecto tanto a  história como 
realidade)) (Gcsc7~ichte) quanto a  história como conhecimentor 
(Historie). Corresponde aqnele primeho domínio ao que j i  alguma, 
vez se chamou no nossc ensino s~iperior Propedêutica Históiica; 
corresponde este outro ao que agora se denomina de Estoriologia. 
Óbvio se toma, por conseguinte, que na presente cadeira de 
Teoria de  História se compreendem dois níveis assaz diversos 
de aprendizagem e de exercicio intelectivo: um, proemial a toda 
a espocííica actioidade historiogófica, que pode e deve situar-se 
no início (e como início) de um cilrso superior de Ciências Iiistó- 
ricas; oiitio, muito %o contr6ri0, com sua qualidade de campo 
de convergência de sabeses mhximamente elaborados e em extremo 
complexos (logo na linguagem que reqiicrem), ao qual, por isso, 
só depois de irna expesiência nomeadamente historiogifica, 
iiosófica e linguística, e mercê da matui.açáo que resiilta de tai 
experiência, se pode congiiente c desafogadamente percoiyer. 
(A todo o estudioso da Histoiiologia se dirige afinal a exigência 
que Waismann, professor da Univessidade de Córdoba, hgentina, 
diz submeter os (<mais conspícuos representantesi) do historicismo: 
(,e1 cciiltivo sjmnltóneo.. . de la doble disciplina filosófica e histó- 
rica)).) Definida por este seg'undo aspecto, licito B pensar que 
constittri a cadeira de Teoria da História uma disciplina-topo 
que por isso melhor se situaria no fim antes do que no pi'incipio 
de im curso de Ciências Históricas. Seja como for, a verdade 
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é que, quer no espíritoda actual orgânica de disciplinas em que 
se insere, quer na mataléria que tem por objecto, é ao segundo 
aspecto em questão - o historiológico - que ela principalmente 
respeita. Porque assim é, e porque se há-de ter outrossim em 
consideração 1) a dificuldade da mataléiia historiológica e 2) 
o facto dessa acu ldade  ser superlativa para quem a defronte 
a p r i o ~ i  e nzo a postwiori de uma concreta experiência univer- 
sitária dos estudos históricos - da forma meatis neles exercitada 
e indutivamente assimilada, dos problemas e interi'ogativas que 
os seus conhecimento e prática vão crescentemente oferecendo 
a uma reflexzo c~ítica -; poTque assim é, dizíamos, tratar-se-á 
na leccionação da cadeira de comunicar os seus temas e proble- 
mas de sorte a que excedam minimamente o nível da apreensão 
possível dos alunos. Katwalmente que, não obstante, se tem de 
pedir a estes um esforço de superapão, sem o qual (mesmo miti- 
gados ou atalé elididos os tópicos menos amssiveis) estaria a matalé- 
ria da Teoria da Histbria c0ndenad.a a nao ser atendida naquilo 
que especificamente compreende e propõe. Confia-se em que os 
alunos dispenderzo tal esforço - compensatório, por conseguinte, 
da sua necessária imprel~aração para frequentar as questões fm- 
damentais que hoje versam os mais destacados historiólogos de 
aquém e dalém-Atlântico. Na bibliogilafia que segue, há, o cuidado 
de se indicar o acervo ~sscncial de espécies que permitem 
«estai. i dtima do tempo)) na Historiologia (teoria da história 
e teoria da histo~iovafia, ou, respectivamente, Gescliichtep7iilo- 
sophie e Historiephilosophie) -isto sem esquecer o que concerne 
a preceptistica e metodologia histo?iogrhficas -; e também o de 
chamar sobretudo a atençzo paya aquelas obras mais abordáveis 
e introdutórias que aos alimos correlativamente proporcionem 
uma menos árdua e mesmo assim fecunda aprendizagem. Tais 
obras - que serão outTossim as mais utilizadas - vão marcadas 
de um asterisco. 
A. 

H I S T O R I O L O G I A  

I. Sobre a Eistoriografia (hist6ria como conhecimento, 
stovia come pensiero, J~istOria r w u m  gestavum, história 
como obra escrita). 
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1. Livros Inkodutórios. 

a )  Geiger, Moritz -Das W w t  Gresohichte zcnd seine 
Zzcsamv)te?zsetmngen, Preibwg i. Br., 1908. 
Eeuck, H. - Histo~ia,  Gescl~iol~% des Wmtes und 

s e i w ~  Becleutzc~zg in d w  A?ztike u.ud i% de?$ ronaa- 
?zisclieli. Spl'achem, Munster in Westfalen, 1934. 

:V) Bloch, Marc -Apologia pozcr l'histoi~e 0 t h  mbtier 
d'historien, Paris, Colin, 3' &dition, 1959. 

Euizinga, J. - Cultuv l~istol-ische Pwken?~ingen, 
Haahm,  Tjeenk TVjl.kk, 1929. 
(Hi  verstio caskelhana de Wenceslao Roces, 
em E1 concepto de la Histwia y o t~os  ensayos, 
BIdxico, Pondo de Cultura Económica, 1946, 
que abrange tambdm alguns estudos de outras 
duas obras de Huizinga, llienstud&n, Haarlem, 
Tjeeuk Willinlr, 1926, e Amwika Levend en 
Denkend, Losse Opmerkimgm, id., id., 1927.) 

Irl, - Soli~e e1 estado actual de la Ciencia Hàstó- 
&a. Cuatro Conferências, Madrid, Revista de 
Occidente, 1934. 

: RalvemUii, Caetano - Stovia e Scwnza, Fheuze, 
La Nuova I t a b .  S. d. 

2. Teoria geral da historiogi.afia. 

Aron, Raymond - Dimensio?zs de la consciente 
histovigzce, Paris, Plon, 1961. 

* Collingmood, R. G. - The Idea of Histwy, 
Oxfopd, Clerendon Press, forth edition, 1951. 

:B Croce, Benedetto - irewia e sto~ia della stwio- 
gvafia, Bmi, Laterze, 1948. 

Id. - La stwia oome pensiero e conte aziolze, Bari, 
Latesza, quarta edizione riveduta, 1943. 

Ia.-3'ilosofia e stoviografia, Bari, Latcrza, 1949. 
1: Narrou, H.-I. -De la con?zaissanoe histo~ipzce, 

Paris, Edi%ions dli Seuil, troisième éaition 
r e a e  et corrigbe, 1959. 



* Teggart, Frederick J. - Pi'olegonw?~a to Histo~y.  
T7m i'elatiom of History io Inlwatuw, Philosophy, 
and Soience, Berkeley, University of Cdifo~nia 
Press, 1916. 

Id. - Theory and Processes of Histoi'y, Berkeley 
and Los Angeles, University of Califormia 
Press, 1960. 

MaravaJ.1, Jos6 António - Temia de1 sabw his- 
twico, Afadrid, Revista de Occidente, 1958. 

Rodrigues, JosB Honório - l'eoi'ia da Tzisthia do 
Bi'asil (Inti'odt~ç& Fofetodológica), segunda edi- 
çiio, revista, anmentada e ilustrada, 850 Paulo, 
Companhia Editora Nacional, 1957, 2 vols. 

Soeiété Strasbowgeoise de pbilosophie - L'hom- 
me et Z'histoii'e. (Actes da V I e  Co~%gi'tk &s 
Socidtés & philosopl~ie cle langue fi'ançaise), 
Pwis, Presses Universitaires de Franca, 1952. 

3. Epistemologia e gnoseologia historiográ,ficas. 

Aron, Raymond - Iuti'oÜi~~ction h la philosophie 
de l'histoi~e. Essai sui' les lin~ites cle l'objeoti- 
vité histo?ig?be, Paris, Galümard, 1948. 

Id. - La Philosophie critique de l'histoim. Essai 
sui' théorie alle?nande cle l'histoke, Paris, 
Vrin, 1950. 

Cassirer, Ernst - A% Essay 09% Ma%, 1944. 
(Há, versiio oastelhana de Engenio Imaz, 
Anti'opologia filosófica. Imti'oducciów a zona filo- 
sofia de h cultni'a, 3Edsic0, Fondo de Oultma 
Económica, 1945.) 

* Dardel, Eric - L'histoire, soie?~ee du wncret, 
Paris, Presses Universitaires de France, 1946. 

Dilthey, WilheIm - Enleitung in die Geistes- 
wisseuschaften. Pwsz~clz eiqwr &u?zdlegung fui' 
das Studiu+n h Gesellsc7zaft u?~d  c k  Ges- 
c/zichte, 1883. 
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(Há, verszo castelhana de Eugenio Iinaz. Imtro- 
dz~coión a las Ciencias de1 espiritu, MQxico, 
Fondo de Ciiltura Económica, 1944.) 

* Gusdorf, Ceorges - Introd~1ction azcs sciences 
humaims. Essai critique s w  h r s  ovigilzes et 
Zezcr dhveloppente.nt, Paris, en dbpot la SociBtB 
d'zdition: Les Beiles Lettres, 1960. 

RicBed, Heinrich - filturw&se%sohaft und Na- 
turwissensohaft, 1899. 
(EA trad. em castelhano de ~Manuel Garcia 
Morente, Cienoia cultural ?/ oiencia mtuval, 
Madi'id, Espasa-Calpe, 1943.) 

Waismam, A. - Cuatro elzsavos sobre e1 pelzsa- 
naiento histórico, Córdoba (Argentina), Direc- 
ción General de Publicidad, 1959. 

4. História da Historiogafia. 

Alvasez, iiIanuel .Ferná,ndea - Breve história de 
la histoviogvajk, Madiid, Editora Nacional, 
1955. 

Brandi, Karl - Geschic7~te der Gescl~ichtswissens- 
cfiaft, Bonn, 1952. 

Cassani, Jorge Luís, e Amuchastegui, A. J. PQrez 
- De1 (iepos>) a la ?bistovia cienti$oa. Una visió~b 
de la historiogra$a a través de1 mhtodo, Buenos 
Aires, Editorial Nova, 1961. 

* Chatelet, J-rançois - La naissalzce cle l'histoire. 
L a  fw?mtion de ia pensée historien~w en @em, 
Paris, Les Editions de Ninit, 1962. 

Croce, Benedetto - A anteriormente citada Teo- 
? ia  e stwia della storiografca. 

Durry, 31wcel- Frita, Em$ von - Hanell, Rris- 
ter - Latte, Kurt - Momigliano, Arnaido - 
Romilly, Jacqueline de - Syme, Ronald - 
Eisloire et ivistoriens clans l'Antipuité, Geneve, 
Vandoeumes, Fondation Hmdt pour l'btude 
de l'htiquitb Classique, 1956. 



Fueter, Eduard - Gescl~ichte der neuwen Histo- 
riographia, Berlin, Munich, diitte Ausgabe, 
1936. 

(EIá, versão casteibana de Ana Maria Ripullone 
com o título de Historia cle la histwiog~a$a 
modm-na, Buenos Aires, Editorial Nova, 1953.) 

Gooch, J. P. - Histwy and Historians in the 
Nimteenth Century, London, 2." ed., 1952. 

Romero, Jos6 Luís - De Hwódoto a Polibis. 
E1 pensainuknto histórico cle la cultura griega, 
Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1952. 

Shotwell, J. T. - T7ze Histo- of History, 1939. 
(Há, versão castelhana com o titulo de História 
en e1 mundo antiguo, MBxico, Fondo de Ciiltura 
Económica, 1940.) 

* Thompson, James Westfall, e Eolm, Bernard J. 
-A History of Histolical Writing. I From 
t7~e Earliest times to tl~e end of the 17th Centzcry. 
II .  l'he 18th and 19th Genturies, New York, 
1942. 

Nota - Algumas das obras indicadas nas duas primekas 
alíneas têm tamb6m por objecto a história como 
realidade. 

11. Sobre a Históiia (história como redidade, stwia come 
aziow, res gestae, história como vida). 

1. Teoria da História como interpretação da História 
Universsal. 

* Burckardt, Iakob - Weltgesohichtlicl~e Betrach- 
tumgen. V4rias edições, por ex., a de W. Kaegi, 
Berne, 1941. (V. as versões em castelhano da 
Libreria, y Editorid (<E1 Ateneop, Buenos Aires, 
1944, e do Fondo de Cultwia Económica do 
NBxieo.) 
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Hegel, G. W. F. - Voilesu?~gen iiúw d& Pliilo- 
soplvk d w  Gesclzici~te, 1837 (é a chamada ed. 
de Cans). Das muitas traduções em vailios 
idiomas citamos a de J. Gibelin, Leçons s u i  
l a  philosophie cle l'histoiie, Paitis, Vrin, 2 vols. 
1937. 

* Iaspers, Karl - T o m  U i s p i ~ m g  und  Zial cle~ 
Gescliic7ite, 1949. 
(V., p. ex., a tr. francesa de Hélène Naef e 
Wolfgang Achterberg, Ovigine et selu cle l'his- 
toim, Paris, Plon, 1954.) 

Spengler, Osmald - Dw Untergang das Aben- 
dlal~cles. U m  iisse e i m i  J!fovphologie &v Welt-  
geschicl~te, I, 1918, 11, 1922. (V. a tr. espanhola 
de Manuel Garcia Morente, L a  decadencia de 
Occide%te. Bosguejo de u n a  m,wfologia cle la 
histolia uvzivemal, Mabid, Espssa-Calpe, vhiias 
edições.) 

: V o y n b e e ,  kno ld  J. - A  Study of Histoiy,  10 vols. 
1934-54. (V. a tr. casteihana da Emecé Edi- 
tores de Buenos Aires e precisamente a que 
para a mesma editora, 19S2, fez Luís Grasset 
do Con~pênclio dos vols. I-VI de Toylzbee, orga- 
nizado por D. C. Somervell.) 

Nota - Estas obras ser'50 sobretudo utilizadas nas mias 
prhticas, nas quais, dentro do possível, se ler& 
e comentara, tamb6m os textos de Tucidides, 
Políbio, S. Agostinho, Orósio, Otio de Freisinga, 
Naqliiavel, Vioo, Condorcet, Noiitesquieu, Vol- 
taire, Berder, Kmt,  Xietzche, etc. 

2. História e teoria da filosofia da História. 

Dujovne, Léon - L a  Bilosojia cle la His twia  en  
la Alztiguedad y en. la Edad iwedia, Buenos 
bii.es, Galatea - Nuevâ Visión, 1958. 



Id. - Cmolrientes actualcs e% la fclosojüz de la 
História, 1956. 

Fiint, Robei% - The Philosophy of Histovy in 
Btcvope. I .  T7~e Philosophy of History in F~ance  
and Germnany, 1874. 
(Da pai.te dedicada i Alemanha existe uma 
versa0 castelhana de h$. Alonso Paniagua, 
La fclosofca de la kistwia en Alemania, NIadrid, 
S. d., na velha Biblioteca de Juiispnidencia, 
Filosofia e Estoria, editada pela livraria La 
E s p a ~ ~ a  Moderna.) 

Ia.-Histwy of t7tc Philosophy of Histwy. 
I .  Historical Philosoply in Fvance and P~enc7z 
Belgium and LYwitzerZand, London, 1893. 

* Lowith, Karl - ii!Ieanilzg in History, The Uni- 
versity of Chicago Press. 
(Existe htad. castelhana de Justo FerniLndez 
Rujhn com o título de E1 sentido de la His- 
twia, Madiid, Aguilar, 1956.) 

Maritain, Jaoques - Pouv une philosopl~io cle 
I'7zi.stoii.e, Paris, &%tions du Seuil, tr. por 
Charles Journet, 1959. 

Rappoport, Chwles - La philosopl~ie ãu l'his- 
toive comnnae science de l'évohtiomb, Palsis, Marcel 
Rivière, deusième Bdition, 1925. 

SBe, Elenri - Science et philosopl~ie de l'histoire, 
deuxième Bdition reme, Libraii.6 F6lix Alcan, 
1933. 

* Thyssen, Johannes - Geschiol~te clo' Geso7zichts- 
pl~ilosophie, 1936, 2.% ed., 1964. (8á trad. 
espanhola, Histovia cle 1a fcloso$a de la historiu, 
1954.) 

3. Vbria. 

Capitini, Aldo - 8aggio s?rl soggetto della storia, 
Firenze, La Nnova Italia, 194'7. 

Geyl, Pieter - Use aad abuse of Histovy, New 
Haven, Yaie University Press, 1955. 



Godiuho, Vitorino Magalhkes - A  wise da his- 
tória e as  sthas novas divect~izes, Lisboa, Em- 
presa Contempor&nea de Edições, S. d. 

* Mises, Ludwig von - T7moly and History. An 
ilztevpvotatio?z. of social and eco?~onkic evolz~tion, 
Nem Haven: Yale UUnersity Press, 1957. 

Morente, Ifanuel Gsrcia - Ideas para u n a  $filo- 
sojia de lu 7~is tol . i~  clc Espana, Madrid, Edi- 
ciones Rialp, S. A,, 1957. 

IIniIer, Herbert, J. - T k e  Uses of the Past. 
Pvofiles of  fornkev Societies, New Yorh - 
Oxford University Press, 1917. 

* PueUes, Antonio MiUhn - O~lztologia de la enis- 
tc?%cia I~istórica, Madrid, Consejo Superior de 
Investigsciones Científicas, 1951. (Tem uma 
pai-te dedicada ao conhecimento historiogs&- 
fico.) 

Ragionieri, Ernesto - L u  polemnica su  h (~Welt-  
gcschzcl~teo, Roma, Edizioue di storia e Lette- 
ratwa, 1951. 

Ricoeu, Paul - Histoire d ukrité, Paris, Aux 
Bditions dn Seuil, 1955. 

Teggsst, Cohen, Mandelbaum - L a  cazcsalidad 
erz. Ia l~istor.ia, ti*aduocióu do J .  A. I'iera y S. de1 
Campo, Madrid, Instituto de Estudios Políti- 
cos, 1959. 
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* Rauer, W. - E i ~ ü l ~ v u n g  in. das Stt~diu7n der 
Geschichtc, Tubingen, 1921. 
(H& versão em csstelhano de Luis G. de Val- 
deaveiiauo, Intvodt~cciú?~ a1 estt~dio de kc his- 
toria, Barcelona, Bosch, 2.& -ou 3 .a?  - ed., 
1957.) 

Bernheim, Erust - Lelwbuch &r 7~istwisc7w~a ilfc- 
thodemz tcnd der GescT~ichtsphilosophie, 1880. 
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(Há versão castelhana da 3.& ed. demã por 
Pascud G&do Romeo, I?ztroduecióv, a1 est~udio 
de Icc I~istwia, Barcelona, Labor, 1937.) " Encyclopédie de h Piéiade - L'Histoiw ct ses 
mdt7~odes, Paris, Gallimard, 1961. 

Harsin, P a u  - Conz.nze?zt 0% écrit l'histoire, Lidge, 
Georges Thone, sixième édition, S. d. (posterior 
a Agosto de 1949, mês da redacção do proé- 
mio da ed. anterior). 

Llorens, Montserrat - J!Ietodologia para ia alzse- 
%anza de la histeria, Barcelona, Teide, 1960. 

Rama, Garlos $1. - Tewia de la I~istoria. (Iwtro- 
dzccción a 10s estudios I~istoricos), Buenos Aires, 
Editorial Nova, 1959. 

Schneider, Eermann - Pilosofia de lu I~istoria, 
Barcelona, Labor, 1931. (& a vers" .ao caste- 
lhana, por José Rovira y Armengd, do ori- 
ginal alem%o.) 

Villada, Zacarias Garcia - JLztodologia y Critica 
Históricas, Barcelona, 1912. 
(I-Iá uma versão portuguesa de cinco capítulos 
da segunda edição desta obra, com o titulo 
do Co~ceito, svolugã~ e fclosofia da História, 
Lisboa, Clássica Editora, 1942, com biTeve 
introduçiio de Rodrigues Ga~svUlheiro.) 

Nota $na1 - Além das listas e indicações bibliográficas contidas, 
por ex. nos livros referidos de Rama, Jorge Luis 
Cassani, Bauer, Teggai*, (a deste, em Prokgonte~.~a 
to History, necessiriamente antiquada, mas, do todo 
o modo, possuidora de grande qualidade, e obediente 
a excelente c,ritério estrutural), etc., ver pwticular- 
mente o rico apontamento bibliográfico, por várias 
alíneas repartido, de José Ferrater Mora, na Última 
ediçZo do seu monumental Dicciolzario $8 Fi'iloso$a, 
Buenos Aires, Editorial Sudamericana, cuaita edic- 
ción, 1958, ad .  História. 




