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O termo "filosofia da história" foi introduzido em circulação científica pelo iluminador francês do
século XVIII Voltaire. Ele acreditava que o historiador não deveria apenas descrever eventos,
apresentá-los em sequência cronológica, mas interpretar filosoficamente o processo histórico, refletir
sobre seu ser.

Embora o termo tenha surgido no século XVIII, problemas filosóficos e históricos preocupavam
muitos pensadores, começando pela antiguidade. Hesíodo, Lucrécio, Santo Agostinho e outros
tentaram compreender o processo histórico, encontrar as forças motrizes de seu desenvolvimento e
mudança.

Nos tempos modernos, a filosofia da história estava no centro das atenções de muitos
historiadores e filósofos. Herder escreveu um extenso trabalho, "Ideias para a filosofia da história da
humanidade", que fornece um amplo panorama da história mundial. Como ele escreve, ele estava
interessado em ciência, que descreveria toda a história da humanidade desde a sua criação. A
filosofia da história atua como uma ciência para Herder. E ele criou um trabalho filosófico e histórico
que desempenhou um papel crucial na formação da filosofia da história como uma disciplina especial.

Na verdade, o compatriota Herder Hegel estava envolvido na filosofia da história. Ele cunhou o
termo "Philosophical História do Mundo", que refere-se a história do mundo, que é a história de que
"não só são necessárias a partir do conceito de liberdade do espírito, os de desenvolvimento
aspectos da mente, e, portanto, auto-consciência e liberdade de espírito - a interpretação ea
aplicação do espírito universal" 1 .

Para representar mais verdadeiramente a história filosófica mundial, Hegel dividiu toda a
historiografia em três tipos: 1) história inicial; 2) história reflexiva; 3) história filosófica.

Representantes da história original, da qual o filósofo alemão classifica Heródoto e Tucídides,
impuseram eventos históricos, dos quais eles próprios eram testemunhas. O conteúdo das obras de
tais historiadores é espacialmente limitado, pois afirmou que eles estavam cercados e que eles
próprios viam. Aqui, o historiador "não recorre à reflexão porque ele próprio se acostumou
espiritualmente ao assunto que expõe e ainda não foi além ..." 2 .

Na história reflexivaa apresentação do material não está mais associada à participação do
historiador nos eventos descritos. Hegel dividiu esta história em certas subespécies: A. História geral,
quando é apresentada uma visão geral de toda a história de uma nação, estado ou mundo. Aqui, a
principal tarefa do pesquisador é apresentar o material em termos de seu próprio espírito. Ele deve
ter certos princípios que o servem como uma metodologia de análise de materiais. O historiador
recorre a formas abstratas de consideração de processos e fenômenos históricos. B. Uma história
pragmática envolvendo uma descrição do passado da perspectiva do presente. Os eventos, observa
Hegel, são diferentes, mas eles têm algo em comum e interno. Graças a reflexões pragmáticas, as
histórias sobre o passado estão repletas da vida moderna. B. Uma história crítica. Nesse caso, de
acordo com a expressão de Hegel, não é a história em si, e a história da história, é feita uma
avaliação das obras históricas, e também sua verdade e confiabilidade são estabelecidas. D. Essa
visão representa uma transição para a filosofia da história, quando o pesquisador é guiado por
alguns princípios filosóficos gerais ao apresentar o material.

história filosófica, ou filosofia da história, "não é nada mais do que uma consideração o
pensamento de sua" 3 . Baseado em sua tese fundamental sobre o domínio da razão no mundo,
Hegel enfatiza que o processo histórico mundial é realizado razoavelmente. A filosofia da história, ele
continua, deve considerar a história na forma em que ela existia, deve estudar fatos e eventos e não
permitir invenções a priori. E, a fim de obter conhecimento verdadeiro, a mente deve refletir
constantemente, não inação.
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Segundo Hegel, a filosofia da história está procurando alguns princípios gerais da história que
são inerentes a toda a história do mundo. O principal desses princípios é a mente. Nesse caso, o
pensador alemão entende as leis do desenvolvimento do processo histórico pela razão. Do ponto de
vista dele, tudo que é real é racional e tudo que é racional é real. É razoável o que é necessário e
regular, e o que é necessário e regular, ao mesmo tempo, realmente.

Outro princípio é a busca do objetivo final, e esse objetivo é a liberdade. Portanto, podemos
dizer que a história do mundo “é uma descoberta do espírito na forma em que desenvolve para si o
conhecimento de que é em si mesma, e semelhante à forma como o embrião contém em si toda a
natureza da árvore, sabor, forma dos frutos e a primeira manifestações do espírito praticamente
contêm toda a história ” 4 . A conclusão final de Hegel: "A história do mundo é um progresso na
consciência de liberdade - o progresso que precisamos saber a sua necessidade" 5 .

A filosofia da história, continua o filósofo alemão, mostra como as nações e os estados lutaram
pela liberdade, como todos os tipos de sacrifícios foram feitos por causa dele por um longo período
histórico. No entanto, ela está considerando meios de alcançar a liberdade. Para esse fim, ela estuda
escrupulosamente a história real de pessoas cujas ações decorrem de suas necessidades, paixões e
interesses, que desempenham um papel dominante. Além disso, a tarefa da filosofia da história é
esclarecer, como o próprio Hegel coloca, sobre o material em que um objetivo racional é realizado.
Esse material é o assunto de suas necessidades. Mas ele vive em um estado particular e, portanto, o
estado também deve estar no centro das atenções da filosofia da história, embora uma exposição
detalhada do estado deva ser dada na filosofia do direito.

Hegel, a dialética, insiste em que a análise filosófica da história do mundo seja guiada pelo
princípio do desenvolvimento. O processo histórico, ele enfatiza, é dialético, e a filosofia da história
também deve considerá-lo dialeticamente, mostrá-lo em movimento e desenvolvimento. Aqui está
como o próprio Hegel escreve sobre isso: “Se agora olharmos para a história do mundo em geral,
veremos uma enorme imagem de mudanças e ações, formações infinitamente diversas de povos,
estados, indivíduos, que continuamente aparecem um após o outro ...

... Um pensamento geral, uma categoria que, em primeiro lugar, aparece durante essa mudança
contínua de indivíduos e povos, que existe há algum tempo e depois desaparece, é a mudança em
geral. Um olhar sobre as ruínas, preservado de seu antigo esplendor, solicita um olhar mais atento a
essa mudança do seu lado negativo. Que viajante, ao ver as ruínas de Cartago, Palmyra, Persépolis,
Roma, não se entregou a pensamentos sobre a decadência de reinos e pessoas e tristeza por uma
vida passada cheia de força e conteúdo rico? Essa tristeza não é causada por perdas pessoais e pela
inconsistência de objetivos pessoais, mas é uma tristeza altruísta pela morte de uma vida humana
brilhante e culta. Mas a definição mais próxima relacionada a mudança é que mudança, que é morte,
é ao mesmo tempo o surgimento de uma nova vida, que a morte vem da vida,6 .

Observou-se acima que o problema histórico-filosófico existe há muito tempo. Mas há uma
dificuldade à qual muitos filósofos prestaram atenção. Assim, por exemplo, o filósofo alemão E.
Bernheim escreve que a principal tarefa da filosofia da história é a síntese do processo histórico e,
portanto, “nos tempos antigos, a filosofia da história no sentido que acabamos de indicar era
desconhecida, uma vez que o mundo antigo era estranho à ideia da unidade interna da raça
humana; mas, juntamente com o cristianismo, uma das condições mais importantes aparece para
considerar seu destino como um todo conectado internamente. Somente na era cristã encontramos o
primeiro sistema da filosofia da história ” 7. De fato, a filosofia da história, dando uma caracterização
filosófica do processo histórico global, poderia ter surgido juntamente com o estabelecimento de um
único espaço histórico, e isso já aconteceu nos tempos modernos.

Segundo Bernheim, a filosofia moderna da história surge nas obras de Montesquieu, Rousseau e
outros pensadores, mas Herder, que determinou o círculo de seus problemas, deve ser considerado o
verdadeiro fundador da filosofia da história. Uma importante contribuição para a filosofia da história,
continua Bernheim, foi feita por Marx com a descoberta de uma compreensão materialista da
história.

Bernheim não identifica, como muitos fizeram, a filosofia da história com a história do mundo.
Eles têm tarefas e problemas diferentes. Em um caso, é um estudo filosófico da história e, no outro,
uma apresentação cronológica da história do mundo. A tarefa da filosofia da história é “esclarecer os
princípios da história, isto é, as causas gerais, condições e processos básicos sobre os quais, por um
lado, o curso e a conexão dos eventos históricos repousam, por outro, seu conhecimento” 8 .

Bernheim distingue entre as filosofias materiais e formais da história. A filosofia material da
história levanta questões: como está o desenvolvimento histórico? Quais são os resultados e qual o
significado do desenvolvimento histórico? São, por um lado, fatores de desenvolvimento e, por outro,
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valores como resultados do desenvolvimento histórico. Pela filosofia formal da história, Bernheim
refere-se essencialmente à epistemologia.

Assim, podemos dizer que Bernheim vem da unidade do ontológico e epistemológico na filosofia
da história. Esse é um pensamento frutífero que nem sempre encontrou apoio de outros cientistas.
Assim, o compatriota de Bernheim Simmel acreditava que a filosofia da história deveria lidar apenas
com problemas epistemológicos, o estudo dos motivos e ações das pessoas. É necessário saber não
apenas o que é conhecido, mas também o que é desejado e sentido, reviver o que já foi
experimentado, transferir para a atmosfera psicológica da época em estudo. “As filosofias da
história”, escreve Simmel, “deveriam ter estabelecido em que casos o historiador, guiado por instinto
ou reflexão, está distraído da conveniência consciente das ações das pessoas; ela deveria investigar9
. Na concepção de Simmel, as questões epistemológicas, de fato, são reduzidas ao psicologismo e,
finalmente, ao irracionalismo.

Outro filósofo alemão P. Barth acredita que a ciência histórica estuda áreas individuais do
processo histórico, e a filosofia da história está procurando princípios que são inerentes a todas as
áreas individuais. Bart está inclinado a identificar a filosofia da história com a sociologia, porque, em
sua opinião, ambas as disciplinas têm o mesmo objeto - a sociedade humana. "Há apenas uma
ciência sobre o destino da raça humana, não importa como ele foi chamado - sociologia, filosofia,
sociedade, ou, como decidimos, a filosofia da história" 10 .

Na Rússia, grandes filósofos e historiadores como NI Kareev, V. M. Khvostov, V. I. Gerier e
muitos outros trabalharam no campo da filosofia da história.

Kareev em seu trabalho “Questões fundamentais da filosofia da história” traça os estágios da
formação da filosofia da história e enfatiza que os autores muitas vezes entendem esse termo como
aspectos diferentes do estudo do processo histórico. Daí a confusão no trabalho de muitos
pesquisadores. O próprio Kareev acredita que “a filosofia da história é o conhecimento do significado
da história, como foi realizada antes, onde e como conduziu e conduz a humanidade terrena dentro
da terra; a filosofia da história é o julgamento da história; não basta dizer que seu curso era tal e tal,
que seus processos componentes são regidos por tais leis, é necessário encontrar o significado de
todas essas mudanças, fazer uma avaliação, analisar os resultados da história e avaliá-los também.
"" Como você pode ver, O historiador russo presta a atenção principal para esclarecer o significado e
a direção do processo histórico e avaliar os eventos históricos.

Em trabalhos posteriores, Kareev escreveu que a filosofia da história deveria lidar com
problemas epistemológicos e ontológicos. É verdade que, em vez do conceito de epistemologia, que
ele também não rejeita, ele usa o conceito da teoria do conhecimento histórico, que trata da
obtenção de conhecimento sobre o passado histórico e dos métodos de pesquisa desse passado, e,
em vez do conceito de ontologia, que também não é negado, ele oferece o conceito de historiologia,
que visa o entendimento científico de como toda a história é realizada.

O conteúdo do assunto da filosofia da história, escreve Kareev, abrange uma ampla gama de
questões relacionadas a todo o processo histórico (o papel do ambiente geográfico no
desenvolvimento social, o ambiente cultural e histórico, as leis da sociedade, a necessidade e o acaso
na história, as fontes de mudanças históricas, o progresso e a regressão na história, etc.) d.).

Segundo H. Rappoport, a filosofia da história estava no centro das atenções de todos os grandes
pensadores - Vico, Bossuet, Herder, Hegel, Kant, Marx e muitos outros, refletindo sobre o destino da
humanidade, as perspectivas de seu desenvolvimento. "Prosseguindo o estudo dos princípios e
condições de desenvolvimento histórico em geral gerais, a história da filosofia é diferente de
sociologia que lida com estática e dinâmica do chamado organismo social, em outras palavras, as
condições para a existência eo desenvolvimento de formas sociais" 11 .

O Rappoport identifica dois significados da filosofia da história: teórica e prática. Do ponto de
vista da teoria, a filosofia da história é importante, primeiro, porque satisfaz as necessidades das
pessoas na compreensão teórica de todo o processo histórico e, segundo, porque é uma condição
necessária para a natureza científica de toda a história. Ela, por exemplo, fornece uma explicação
científica dos fatos históricos, classifica-os pelo seu significado e importância. O significado prático da
filosofia da história está no fato de ter um impacto direto na vida prática das pessoas, na adoção de
certas decisões políticas. Todas as pessoas precisam saber para onde a humanidade está indo, e é a
filosofia da história que responde a essa pergunta.

Dentro da filosofia da história, o Rappoport identifica três áreas: providencial, metafísica
(idealista) e científica.

direção providencial, o representante mais brilhante do que era St. Augustine, vem do fato de
que "a providência rege o nosso destino histórico a preços razoáveis, embora nem sempre são
conhecidos e compreendidos leis" 12 . Cresceu com base no cristianismo e confia plenamente na
providência. Segundo Rappoport, ele empreendeu a solução de tarefas que são intratáveis por
natureza - descobrir o plano divino na história humana, compreender as intenções e tipos da mente
infinita superior com a mente humana finita.

A tendência metafísica (idealista), cujos representantes típicos, segundo Rappoport, são Herder
e Hegel, “considera a história da humanidade como a implementação de idéias metafísicas ou um
princípio metafísico” 13. Ela procede do fato de que a história se desenvolve em uma linha
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ascendente. Mas, segundo o Rappoport, comete o mesmo erro que a direção providencial: ambos
impõem julgamentos a priori à história e tentam construí-la de cima para baixo. Se a direção
providencial dá importância decisiva à providência divina, então a direção metafísica ou idealista
focaliza a idéia absoluta, cuja implementação é apenas história. Aplica suas interpretações ao curso
real da história, enquanto os eventos históricos são artificialmente adaptados às teorias gerais.

Научное или позитивно-реалистическое направление, представленное работами Вико,
Монтескье, Вольтера, Канта, Конта, Маркса и др., является, по утверждению Раппопорта,
единственно верным в методологическом отношении. Только оно владеет истинно научным
методом анализа исторического процесса.

A direção científica, por sua vez, é dividida em três correntes associadas aos três principais
fatores do desenvolvimento histórico da sociedade - com o ambiente natural, com o ambiente
histórico e com o indivíduo. O Rappoport chama o primeiro curso de físico-climático, o segundo -
fisiológico-psicológico e o terceiro - histórico-cultural. “A direção físico-climática procede da natureza
externa em sua explicação do processo histórico, a direção fisiológico-psicológica extrai seus dados
da natureza interior do homem, e a direção histórico-cultural tenta explicar o movimento histórico
pelas formas culturais e sociais formadas no próprio processo histórico” 14.. Montesquieu, diz o
Rappoport, era um representante típico das correntes físicas e climáticas na filosofia da história. Ele
lhe conferiu um caráter natural-científico, pois no estudo da sociedade ele foi guiado não por
princípios a priori, mas pelos fatos da natureza.

A direção fisiológica e psicológica, continua Rappoport, parte da suposição de que as paixões e
necessidades humanas desempenham um papel decisivo na história. Portanto, ele se concentra no
indivíduo.

Em contraste com essa tendência, a corrente histórico-cultural apresenta um grupo social no
centro da pesquisa histórico-filosófico. Uma pessoa é considerada como um produto de seu tempo,
como resultado do desenvolvimento histórico. Toda a história se resume, em última análise, às
atividades de um grupo social, às formas culturais, mas a questão permanece: o que determina a
natureza do próprio grupo social e as formas culturais formadas durante a longa evolução histórica.

V. I. Gerrier, sob a filosofia da história, significa uma síntese pela qual uma pessoa abrange a
totalidade da história da humanidade. Cada época, escreve Guerrier, tem sua própria visão do
passado da humanidade e, portanto, começa a estudá-lo com suas tarefas e solicitações específicas.
É por isso que não se deve guiar pelas regras que são usadas pelos representantes das ciências
exatas, onde os trabalhos científicos são avaliados por sua contribuição para as ciências naturais,
mas por aqueles que há muito são desenvolvidos nas ciências sociais. E qualquer trabalho histórico
deve ser considerado historicamente, ou seja, para avaliá-lo levando em consideração as condições
em que foi criado. Caso contrário, o pesquisador perde seu marco social e histórico, o que, segundo
V.I. Gerier, equivale a ele a perda de qualificações científicas.

V. M. Khvostov identifica a teoria do processo histórico e a filosofia da história. Ele vê as tarefas
deste último “não para criar construções especulativas, independentemente da ciência exata, do
significado do universo, que devem ser tomadas como a base da própria ciência, mas, pelo contrário,
para ajudar a ciência a entender suas tarefas. .. afastar-se do fato de conhecimento científico e
basear-se em dados obtidos por pesquisas científicas ” 15 .

L. P. Karsavin esboçou problemas filosóficos e históricos na obra fundamental Filosofia da
História. Na sua opinião, “a filosofia da história é determinada por suas três tarefas principais. Em
primeiro lugar, ela explora os primórdios do ser histórico, que são ao mesmo tempo os princípios
básicos do conhecimento histórico, a história como ciência. Em segundo lugar, ela considera esses
princípios na unidade do ser e do conhecimento, isto é, indica o significado e o lugar do histórico em
todo o mundo e em relação ao Ser absoluto. Em terceiro lugarsua tarefa é conhecer e descrever um
processo histórico específico como um todo, para revelar o significado desse processo. Como a
filosofia da história se limita à primeira tarefa, é uma teoria da história, isto é, uma teoria do ser
histórico e uma teoria do conhecimento histórico. Uma vez que busca a solução do segundo
problema, é a filosofia da história no sentido estreito e especial do termo "filosofia". Finalmente, no
campo definido pela terceira tarefa, ela aparece diante de nós como uma metafísica da história e, é
claro, no termo "metafísica" não penso em uma distração de um empirismo específico, mas em um
conhecimento concreto do processo histórico à luz das mais altas idéias metafísicas " 16 .

Karsavin atribui grande importância à conexão entre a teoria da história e a filosofia da história,
pois todo historiador não pode deixar de estar interessado nas questões gerais do ser e de seu
conhecimento.

Algumas palavras também devem ser ditas sobre a posição de S. L. Frank. Ele acredita que
existem dois tipos de filosofia da história. Um tipo é falso e o outro é verdadeiro. Esse tipo de
filosofia da história que deseja entender o objetivo final do progresso histórico está. Em outras
palavras, essa filosofia da história procede do fato de que a humanidade está sendo constantemente
aprimorada e desenvolvida. Assim, Frank se opõe à filosofia da história, que adere ao progresso
social. Essa filosofia da história, do ponto de vista dele, é falsa. Verdade é a filosofia da história,
segundo Frank, que não provém do progresso social, mas do fato de que a diversidade concreta da
história é uma expressão da unidade supertemporal da vida espiritual da humanidade.

Na filosofia ocidental moderna da história, duas direções podem ser distinguidas
condicionalmente - ontológicas e epistemológicas. Os defensores da primeira direção (Spengler,
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Toynbee, etc.) prestam a atenção principal ao estudo do ser do processo histórico, ao significado da
história, ao progresso social, ao determinismo social, etc. A filosofia da história deve estudar a lógica
imanente do desenvolvimento da sociedade, o relacionamento e a interdependência de seus vários
lados. Ele deve analisar o curso dos eventos, mostrar como uma civilização é substituída por outra,
por que elas surgem, se desenvolvem e morrem, etc. Portanto, a filosofia

As histórias como objeto de pesquisa não são tomadas por um ou outro grupo social, nem por
uma ou outra cidade, nem por um ou outro organismo social separado, mas por todo o processo
histórico, que é um conjunto complexo de vários elementos que estão em constante interação.

A direção epistemológica destaca os problemas de cognição de fatos e eventos históricos. Seus
representantes (Dilthey, Simmel, Collingwood, Aron, Bradley, Croce e outros) acreditam que o
assunto da filosofia da história são os problemas lógico-teóricos e metodológicos do estudo do
passado histórico, a reconstrução teórica desse passado e o estabelecimento da verdade dos fatos
históricos.

A direção epistemológica é chamada de filosofia crítica da história. Suas origens remontam à
escola neo-kantianista de Baden, que tratava dos problemas metodológicos do conhecimento
histórico, o estudo das especificidades da história da humanidade. A filosofia crítica da história
criticou a filosofia hegeliana da história, que atribuiu grande importância ao estudo dos mecanismos
internos dos processos e fenômenos sociais. "A filosofia tradicional da história", escreve Aron,
"encontra sua conclusão no sistema de Hegel. A filosofia moderna da história começa com a rejeição
do hegelianismo. O ideal não é mais uma definição do significado da humanidade tornando-se um
filósofo não acredita mais que ele - os únicos segredos um depositante Providence " 17 .

A filosofia crítica da história também criticou a tendência positivista da ciência histórica. Na
França, por exemplo, os historiadores ficaram sob a influência do fundador do positivismo O. Comte.
Um dos defensores da disseminação do positivismo na ciência histórica foi G. Mono. “Suas opiniões
foram mais claramente refletidas no artigo, que abre a primeira edição de“ Kete Yaopyaie ”-“ Sobre o
progresso do estudo da história na França desde o século XVI ”. Este artigo foi uma espécie de
manifesto de historiadores franceses positivistas. 53 principais historiadores da França da época -
Antiguidades Renan, Maspero, Durui e outros: a favor da linha da nova revista falou: Butevic,
Buteric, Cheruel, Delilles, Fustel de Coulange, Giri, Laviss, Lot, Luce, Viollet, Molyneux, Kishra e
outros. , historiadores do novo tempo Ten, Sorel e outros ". O positivismo opôs-se a generalizações
teóricas filosóficas,

Os historiadores positivistas, criticando a filosofia da história, afirmaram que ela não poderia lhes
dar nada útil, pois opera com categorias desprovidas de conteúdo objetivo. Filósofos críticos da
história objetam razoavelmente a essas afirmações de que, se os historiadores desejam obter
conhecimento confiável e verdadeiro sobre o passado, eles não devem se limitar à coleta de material
empírico, precisam tirar certas conclusões teóricas. E isso é impossível sem a metodologia filosófica
apropriada, sem a aplicação de categorias filosóficas e o aparato lógico, sem o papel ativo do
pesquisador.

A filosofia crítica da história considera a categoria de entendimento como o ponto de partida
para conhecer o passado histórico. "O trabalho do historiador - escreveu Aron - é não só para
compreender os acontecimentos, mas também para entender as pessoas e que as pessoas do
passado são diferentes de nós" 18 . Para explorar as especificidades do passado histórico, você
precisa conhecer e entender a si mesmo e aos outros. Somente depois disso podemos começar a
estabelecer fatos históricos, cuja objetividade depende do próprio historiador, uma vez que ele se
dedica à reprodução teórica do quadro histórico da humanidade.

A filosofia crítica da história na França é dominante. As obras de seu fundador R. Aron são
publicadas e reimpressas, o fundo em homenagem a R. Aron, que não só publica obras inéditas de
Aron, mas também rastreia toda a literatura sobre a filosofia da história, publicada em outros países
do mundo, que está trabalhando com sucesso.

Examinamos vários conceitos da filosofia da história. Nossa análise mostra que alguns filósofos e
historiadores prestam a atenção principal aos problemas da ontologia, e outros à epistemologia.
Enquanto isso, eles não podem ser arrancados um do outro, porque o processo de cognição dos
fenômenos históricos e sociais é impossível sem esclarecer a verdade objetiva, sem estabelecer a
verdade de certos fatos, sem analisar certos eventos, etc. Simplificando, não há teoria do
conhecimento sem um objeto de cognição. . Portanto, o assunto da filosofia da história são
problemas epistemológicos e ontológicos. Ela os considera em unidade, em conexão mútua,
embora possa analisá-los separadamente um do outro com o objetivo de estudar mais
profundamente.

Assim, na minha opinião, a filosofia da história explora a lógica inerente ao desenvolvimento
da sociedade humana e suas leis, a unidade e diversidade do processo histórico, os problemas do
significado da história, o determinismo social e o progresso social, o conhecimento histórico, o tempo
histórico e o espaço histórico , etc. reconstrução teórica do passado histórico, estabelece a
verdade dos fatos históricos.

A filosofia da história é uma análise filosófica e histórica da sociedade. Se assim posso dizer, o
filósofo da história lê o processo histórico filosófico. Ele procede do fato de que a história tem suas
próprias leis de funcionamento, que está constantemente evoluindo, mudando, que tem um caráter
contínuo, que o passado e o presente estão inextricavelmente ligados, que uma pessoa age como
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um elo de conexão em todos os estágios e estágios históricos. A filosofia da história é uma
consideração lógica da sociedade humana, uma revisão limpa de ziguezagues e reviravoltas. Ele
abstrai da diversidade concreta e focaliza a lógica imanente da história mundial, sua essência, seus
mecanismos internos de funcionamento e desenvolvimento. Sintetiza toda a humanidade, identifica
nela certas leis, características e propriedades gerais inerentes a todos os organismos sociais,

Философия истории и история.A filosofia da história não é a ciência histórica de estados e
povos individuais, nem a história universal ou mundial. Este último também estuda toda a
humanidade, mas não estuda filosoficamente, isto é, não fornece uma generalização filosófica de
todo o processo histórico, mas historicamente, isto é, todo organismo social é considerado em toda
sua riqueza e manifestação concreta. No curso da história do mundo, por exemplo, todos os países
do mundo são estudados, mas são estudados especificamente, em ordem cronológica e isolados em
um certo sentido da palavra. Assim, na história do mundo antigo, juntamente com as tribos
primitivas, as formações estatais (China, Índia, Pérsia, Mídia, Grécia, Roma etc.) são consideradas
que, apesar de terem algumas características em comum, representavam organismos independentes.
O historiador não se concentra em suas características universais, mas em características específicas.
Quanto ao filósofo da história, ele primeiro procura exatamente o que une todos os organismos
sociais, o que é inerente a eles como comunidades humanas.

A ciência histórica, em contraste com a filosofia da história, deve observar a sequência temporal
de eventos e fatos históricos. Se a filosofia da história é uma entidade capturada no tempo, ou seja,
uma entidade que está constantemente mudando, mas mesmo assim preservada, a ciência histórica
é uma declaração de fatos e eventos em ordem cronológica.

Философия истории имеет определенный логический и понятийный аппарат, посредством
которого дается философско-историческое изложение исторического процесса (прогресс,
социальный детерминизм, цивилизация, закон, формация, общественные отношения,
географический фактор, разум, способ производства, производительные силы и
производственные отношения, историческое понимание и объяснение, менталитет,
самосознание, историческое сознание и т. д.). Она является теорией высшей абстракции, но
абстракции глубокой, адекватно отражающей объективную действительность.

Alguns historiadores acreditam que a ciência histórica, como a filosofia da história, tem suas
próprias categorias e é a mesma disciplina teórica que a filosofia da história. Assim, M. A. Barg
distingue "histórico-mundo", "histórico-local", "integridade", "estrutura", "processo" etc. como
categorias e a própria história é definida da seguinte forma: "A ciência histórica estuda as leis
espacialmente - Implantação temporal do processo histórico mundial, ou, o que é o mesmo, as leis
do desenvolvimento histórico mundial da humanidade como as interações intra-formacionais e inter-
formacionais resultantes de comunidades etnopolíticas que são portadoras da originalidade desse
processo ” 19.. Na minha opinião, é difícil concordar com essa definição de ciência histórica. Primeiro,
as categorias listadas por Barg são, em essência, usadas com sucesso na filosofia da história, que, é
claro, não exclui sua aplicação na ciência histórica. Mas o último não é e não é obrigado a se engajar
em sua análise conceitual, isto é, uma investigação de sua natureza, inserida no sistema de outras
categorias e em suas funções teóricas. E se, no entanto, invade a esfera do raciocínio conceitual,
deixa de ser uma ciência histórica e entra no campo da filosofia. Em segundo lugar, a ciência
histórica não estuda "as leis do desenvolvimento histórico mundial da humanidade". Essa é a tarefa
da filosofia da história. Mas se regularidade significa uma certa ordenação do processo histórico,
então sua história, é claro, estuda, mas dá como certo. Se regularidade significa a descoberta de
algumas leis da história, então, na minha opinião, a ciência histórica não formula teoricamente essas
leis. A filosofia da história trata de sua fundamentação teórica, uma vez que explora os processos
objetivos e internos, necessários, repetitivos e fenômenos da realidade.

A ciência histórica é uma teoria de nível intermediário, isto é, uma teoria da abstração média e,
portanto, não pode se engajar na formulação teórica de categorias e leis.

A filosofia da história não pode se desenvolver sem usar as conquistas da ciência histórica. Ela
não pode fazer generalizações científicas sem conhecer fatos concretos e realidade concreta.
Portanto, ela deve se referir constantemente aos resultados da ciência histórica. Mas o último
também precisa de uma filosofia da história, pois, graças a ela, recebe uma poderosa ferramenta
metodológica para conhecer e estudar o passado histórico.

Filosofia da História e Sociologia. P. Bart acredita que a filosofia da história é sociologia.
Segundo M. Weber, “a sociologia (no sentido dessa palavra muito ambígua, aqui entendida) é uma
ciência que busca, interpreta, entender a ação social e, assim, explicar causalmente seu processo e
efeito” 20 . Weber continua que nem toda ação é social. Social é uma ação que o ator se correlaciona
em significado com a ação de outras pessoas e se concentra nela. Nesse sentido, o sociólogo alemão
considera os motivos de ação social, relações sociais, comportamento social, costumes e costumes.
Ele acredita que a sociologia é projetada para entender e explicar esses fenômenos, para dar sua
interpretação correspondente.

Assim, Weber vê a principal tarefa da sociologia não no estudo e estudo dos diversos processos
e fenômenos da vida social (esta é a tarefa da filosofia da história), mas na análise da ação social e
de sua explicação causal.

Foi dada muita atenção às especificidades da ciência sociológica P. Sorokin. "Sociologia, - ele
escreveu - está a estudar o fenômeno da interação humana com o outro, por um lado, e os
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fenômenos decorrentes desse processo de interação - por outro" 21 . Sorokin distingue entre
sociologia teórica e prática. A sociologia teórica estuda os fenômenos da interação do ponto de vista
do ser, e a sociologia prática do ponto de vista do devido. Por sua vez, a sociologia teórica é dividida
em três partes: análise social, mecânica social e genética social. A analítica social estuda a estrutura
dos fenômenos sociais, a mecânica social explora os processos de interação humana e a genética
social - as tendências de desenvolvimento histórico da vida social e de seus lados individuais.

Assim, os dois maiores sociólogos do século XX prestaram a maior atenção em sociologia às
questões de ação social (Weber) e interação social (Sorokin).

Na minha opinião, a sociologia em seu sentido moderno estuda a sociedade, mas no nível da
abstração média. Isso significa que em seu campo de visão existem questões de interação e
interdependência de diferentes esferas da vida pública - material, social, política, espiritual. Ela as
considera no nível micro, ou seja, está interessada em problemas relacionados a grupos sociais,
grupos, relações entre indivíduos, sociedade, estado, etc. Tomemos, por exemplo, questões de
democracia. A democracia é o assunto da sociologia e da filosofia da história. Mas o sociólogo está
interessado no mecanismo específico de funcionamento de instituições democráticas, partidos
políticos, campanhas eleitorais etc. O filósofo da história considera a democracia em um aspecto
histórico, isola suas características e características essenciais,

O filósofo da história estuda a sociedade como um objeto universal com características
universais, enquanto o sociólogo analisa seu funcionamento concreto. Um filósofo da história lida
com a sociedade em geral, um sociólogo com um organismo social específico.

A filosofia da história precisa da sociologia como material de construção, pois fornece fatos e
resultados concretos. Com base neles, o filósofo da história faz generalizações e conclusões
universais sobre todo o processo histórico, que não são de natureza especulativa, mas representam
um conhecimento científico profundamente pensado. A sociologia, por sua vez, usa a filosofia da
história como princípio metodológico para o estudo de processos e fenômenos sociais.

A filosofia da história e a filosofia social. Em nossa literatura, o termo "filosofia social"
raramente tem sido usado. Em vez disso, o termo "materialismo histórico" foi usado, introduzido por
Engels em 1890. Mas agora esse termo foi expulso da literatura, excluído dos livros didáticos, como
se os problemas científicos fossem resolvidos pela proibição de certos termos. No Ocidente, nem os
marxistas nem os antimarxistas rejeitaram esse termo porque ele carrega uma certa carga teórica e
reflete a posição da filosofia da história de Marx, que ocupou um lugar firme na história da filosofia
da história.

Do meu ponto de vista, a filosofia da história e a filosofia social se cruzam e se aproximam
bastante do conteúdo e dos problemas em estudo. De fato, a melhor definição de qualquer ciência é
a divulgação de seu conteúdo. O que está incluído no conteúdo da filosofia social? Leis gerais de
desenvolvimento e funcionamento da sociedade, questões de determinismo social, progresso ou
regressão no processo histórico, periodização e tipologização na história, vida material e espiritual
das pessoas, etc. Mas a filosofia da história também estuda esses problemas. No entanto, a filosofia
da história e a filosofia social têm não apenas características comuns, mas também características
específicas. Isso se manifesta principalmente nos métodos de pesquisa da vida social. Portanto, a
filosofia da história considera o processo histórico em sua maior parte como um processo durante o
longo desenvolvimento da sociedade, enquanto a filosofia social se concentra no processo que já
está pronto. Em outras palavras, a filosofia da história considera a sociedade como se estivesse na
dinâmica e na filosofia social - na estática, o que não significa nada que negue o desenvolvimento da
sociedade.

Você deve prestar atenção a um fato sem importância. A sociologia há muito tempo ocupa um
lugar no sistema das ciências sociais. Ela muitas vezes analisa os processos sociais da mesma
maneira que é feito na filosofia social. Daí a dificuldade de distinguir entre o sujeito dessas duas
disciplinas. Daí a repetição conhecida e a dublagem desnecessária no processo de ensino. A análise
filosófica e histórica da sociedade exclui absolutamente o "confronto" com a sociologia, pois utiliza
diferentes métodos e procedimentos para estudar a sociedade.

Na filosofia da história, existem muitos problemas urgentes e importantes. Mas vou me
concentrar apenas em dois - no determinismo social e no conhecimento histórico.

A história é um processo complexo e multifacetado no qual fatores geográficos, materiais,
espirituais e outros são combinados. Portanto, é muito difícil encontrar entre eles um fator que
desempenhe um papel decisivo no movimento da sociedade em uma linha ascendente. E sem
esclarecer esse fator, é difícil estudar a lógica imanente da história, explicar os motivos e ações das
pessoas no curso de suas atividades.

Pensadores de todos os tempos tentaram encontrar determinantes sociais. Alguns deles
procuravam no fator geográfico, outros - no espiritual, outros - no material. Marx, por exemplo,
acreditava que se deveria proceder não de idéias, mas de premissas da vida material. “As premissas
com as quais começamos não são arbitrárias, não são dogmas; esses são pré-requisitos reais dos
quais se pode distrair apenas na imaginação. São indivíduos reais, suas atividades e as condições
materiais de suas vidas, tanto os que eles acham prontos como os criados por suas próprias
atividades. Assim, essas premissas podem ser estabelecidas de maneira puramente empírica ” 22.. As
pessoas em processo de atividade conjunta produzem as necessidades da vida, mas, ao fazê-lo,
produzem sua vida material, que é a base da sociedade. Vida material, relações sociais materiais,
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formadas no processo de produção de bens materiais, determinam todas as outras formas de
atividade humana - política, espiritual, social, etc. Idéias, até mesmo formações vagas no cérebro
das pessoas, são a evaporação de sua vida material. Moralidade, religião, filosofia e outras formas de
consciência social refletem a vida material da sociedade.

A compreensão materialista da história descoberta por Marx requer não apenas sua afirmação,
mas o estudo da vida real das pessoas. Portanto, Marx se volta para uma análise das atividades
práticas dos sujeitos da história, que devem primeiro comer, beber, vestir-se e ter um teto sobre
suas cabeças. É por isso que a produção da vida material em si deve ser considerada o primeiro ato
histórico. A produção de material é a condição básica de qualquer histórico e deve ser realizada
continuamente. É necessário atender às necessidades das pessoas, mas as necessidades satisfeitas
levam a novas necessidades, pois a nova produção cria novas necessidades. E a satisfação de novas
necessidades requer uma nova produção de bens de consumo. Essa é a dialética da produção e do
consumo.

A compreensão materialista da história durante a vida de seu autor foi sujeita a várias
interpretações, das quais o próprio Marx estava insatisfeito. E, atualmente, é parcialmente rejeitado
por alguns e parcialmente por outros. Eles acreditam que Marx reduziu toda a riqueza da vida social
à economia e, assim, ignorou outras esferas da vida humana. É mesmo assim? Claro que não. Marx
atribuiu extrema importância a fatores não econômicos do desenvolvimento social. Mas teoricamente
isso pode ser justificado se a sociedade for analisada filosoficamente e historicamente e se forem
usadas novas categorias, como determinantes, dominantes, opções e invariantes. Vou tentar
conduzir essa análise.

A sociedade é um todo complexo e estruturado. Convencionalmente, pode ser dividido em
quatro grandes áreas: econômica, social, política e espiritual. Cada uma dessas áreas representa um
sistema inteiro de vários elementos que estão em constante interação.

A esfera econômica é a unidade de produção, consumo, troca e distribuição. Toda a produção
é ao mesmo tempo consumida. Mas todo o consumo é ao mesmo tempo produção. Por sua vez,
produção e consumo não existem sem troca e distribuição. Esses quatro elementos da esfera
econômica podem ser divididos em subelementos. Portanto, a própria esfera econômica é complexa
e multifacetada.

A esfera social é representada por comunidades étnicas de pessoas (clã, tribo, nacionalidade,
nações, povos, classes, grupos étnicos, etc.). As classes são divididas em escravos e proprietários de
escravos, camponeses e proprietários, trabalhadores e capitalistas, etc. Existem muitos clãs, tribos,
grupos étnicos, nações, etc.

A esfera política abrange estruturas de poder (estado, partidos políticos, instituições políticas,
etc.). O estado, como os sistemas políticos em geral, é muito diferenciado.

A esfera espiritual também possui uma estrutura extremamente complexa. Inclui visões
filosóficas, religiosas, artísticas, legais, políticas, éticas e outras das pessoas, bem como seus
humores, emoções, idéias sobre o mundo, tradições, costumes etc. Todos esses elementos estão em
conexão e interação mútuas .

As quatro grandes esferas da vida social dialeticamente, e não mecanicamente, entram em
contato, condicionam-se e não existem sem o outro. A esfera econômica existe sem pessoas,
portadoras de classe, grupo e outras relações? Mas as pessoas não são portadoras de formas de
consciência social? A sociedade não é um produto da interação humana? Obviamente, todas essas
perguntas devem ser respondidas afirmativamente.

A sociedade, como observado acima, é um todo estruturado. Isso significa que todos os seus
elementos, tanto no nível macro quanto no micro, interagem dialeticamente e continuamente. Eles
estão mudando estruturalmente, melhorando, desenvolvendo. Em outras palavras, eles (elementos)
são variantes . A esfera espiritual, por exemplo, a era da escravidão e o nosso tempo, são
nitidamente diferentes uma da outra, uma vez que sofreram mudanças qualitativas e quantitativas.
Mas, ao mesmo tempo, esses mesmos elementos da sociedade são invariantesno sentido de que as
funções atribuídas a eles são constantes ao longo da história do mundo. Portanto, não importa que
mudanças ocorram na esfera política, sua principal função continua sendo a regulação do poder das
relações sociais, bem como as relações entre diferentes classes, classes, grupos, indivíduos, estados,
etc. Não importa como as forças produtivas e as relações de produção mudam, as principais a função
da economia sempre foi e será a criação de valores materiais.

Em um todo estruturado, diferentes esferas desempenham funções diferentes que diferem em
significado para os sujeitos da história, isto é, para as pessoas. Para que uma sociedade funcione
como matéria social, é necessário, antes de tudo, produzir e reproduzir a vida direta. Em outras
palavras, é necessário produzir constante e continuamente bens materiais, construir moradias,
fábricas, fábricas, produzir alimentos, roupas etc. Esse é um processo natural do desenvolvimento
histórico da sociedade. Portanto, Marx tinha todos os motivos para dizer que "o modo de produção
da vida material determina os processos sociais, políticos e espirituais da vida em geral" 23 . Em
outras palavras, o fator econômico, em última análise, sempre atua como determinante, a força
motriz do processo histórico.

As palavras "finalmente" foram usadas pela primeira vez nas cartas de Engels dos anos 90 do
século passado. Antes de tudo, o filósofo francês L. Altuser chamou a atenção para o seu significado
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teórico. Ele acredita que, em última análise, é o tópico "isto é, o arranjo espacial, que determina o
lugar no espaço para as realidades de dados" 24. Essas realidades são as quatro grandes áreas da
vida pública que listei acima. Topeka representa a sociedade na forma de um edifício, cujos pisos são
baseados em sua fundação. Pode haver muitos andares, mas a base é uma. Uma fundação sem piso
não é um edifício, mas pisos sem uma fundação não podem pairar no ar. No final, eles precisam de
algum tipo de apoio. Portanto, na “determinação de tópicos, a contagem final é realmente a
contagem final. Isso significa que existem outras contas ou instâncias que aparecem na
superestrutura legal e ideológica. Assim, a menção do máximo na determinação tem uma função
dupla. Ele dissocia Marx de todo mecanismo e, na determinação, determina a ação de várias
instâncias, a ação da diferença real, na qual a dialética se encaixa. Portanto, tópico significa25 .

O fator determinante do fator econômico não significa que a esfera geneticamente econômica
preceda outras esferas da vida social. Claro, isso seria uma afirmação absurda. Todas as esferas
estão em unidade, e nenhuma delas precede a outra.

A economia determina todo o processo histórico a longo prazo, mas em cada estágio de seu
desenvolvimento, outras esferas podem atuar como dominantes, ou seja, elas podem desempenhar
um papel dominante. Assim, as guerras de Júlio César tiveram um papel decisivo na romanização da
Europa. Como Weber mostrou, a religião protestante desempenhou um papel dominante na
formação das relações capitalistas na Alemanha.

Кроме того, находясь в постоянном взаимодействии, все сферы общественной жизни
влияют друг на друга и тем самым на все историческое развитие. Общественное сознание,
государство, политические институты, социальная сфера и другие неэкономические факторы
обладают определенной самостоятельностью и имеют собственные закономерности развития и
логику. Так, развитие философии необязательно совпадает с экономическим базисом той или
иной страны. Если взять искусство, то наблюдается такая же картина. Оно как духовный
феномен сложно и многообразно, и его объяснение нельзя ограничивать одними ссылками на
материальные условия жизни. «Относительно искусства, — писал Маркс, — известно, что
определенные периоды его расцвета отнюдь не находятся в соответствии с общим развитием
общества, а следовательно, также и с развитием материальной основы последнего»26 .
Nenhum fator material pode explicar o fenômeno Pushkin, o brilhante trabalho de Mozart e
Tchaikovsky, Balzac e Tolstoi.

O grande papel da arte na vida das pessoas, na formação de sua visão de mundo. Enriquece-os
espiritualmente, ajuda-os a conhecer o mundo, a entender melhor uma pessoa com todos os seus
pensamentos e sentimentos, a lutar pelo humanismo, a avaliar corretamente o passado e o presente
histórico.

Eu considerei apenas filosofia e arte, mas outros fatores não econômicos estão em uma posição
semelhante. É difícil, por exemplo, superestimar o papel da religião no desenvolvimento histórico. E
religiões do mundo como o cristianismo e o islamismo dominaram ao longo dos séculos e
desempenharam um papel fundamental na vida espiritual e política de muitos países. E agora eles
são muito autoritários.

Assim, figurativamente falando, podemos dizer que a sociedade é um edifício de vários andares
com uma fundação. Os pisos são fatores não econômicos. Eles são variantes e são invariantes. Às
vezes são dominantes. A fundação é uma base econômica. Ele é o determinante do desenvolvimento
social. É imanentemente variável, mas invariável para a história. Dominantes e determinantes estão
em unidade dialética e interagem constantemente.

Apresentei aqui um conceito (marxista) de determinismo social. Mas há outros que eu mencionei
acima. O pluralismo de conceitos indica a complexidade do problema do determinismo social, a
importância e a relevância da pesquisa filosófica e histórica sobre esse problema.

Agora vou me debruçar sobre o conhecimento histórico. Sendo um tipo de cognição social em
geral, ao mesmo tempo, possui especificidades próprias, expressas no fato de que o objeto em
estudo pertence ao passado, embora deva ser “traduzido” no sistema de conceitos modernos e
meios lingüísticos. No entanto, os meios modernos de cognição possibilitam reconstruir a realidade
histórica, criar seu quadro teórico e dar às pessoas a oportunidade de ter uma idéia mais ou menos
verdadeira sobre isso.

Uma das tarefas centrais do conhecimento histórico é o estabelecimento da autenticidade de
fatos e eventos históricos, a descoberta de fatos novos, ainda desconhecidos.

Mas o que é um fato? A resposta a esta pergunta não é tão fácil quanto parece à primeira vista.
Na vida cotidiana, costumamos usar o termo "fato", mas raramente pensamos em seu conteúdo.
Enquanto isso, na ciência, muitas vezes há discussões acaloradas sobre esse termo. Podemos dizer
que o conceito de fato é usado em pelo menos dois sentidos. No primeiro sentido, é usado para se
referir aos fatos históricos, eventos e fenômenos. Nesse sentido, a Grande Guerra Patriótica de 1941-
1945 é, sem dúvida, um fato histórico. Existe objetivamente, ou seja, independentemente de nós. No
segundo sentido, o conceito de fato é usado para se referir a fontes que refletem fatos históricos.
Assim, o trabalho de Tucídides "A Guerra do Peloponeso" é um fato que reflete essa guerra, pois
define as operações militares de Esparta e Atenas.

Assim, deve-se distinguir estritamente entre fatos da realidade objetiva e fatos que refletem
essa realidade. As primeiras existem objetivamente, as últimas são o produto de nossa atividade,
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pois compilamos vários tipos de estatísticas, informações, escrevemos obras históricas e filosóficas,
etc. Tudo isso é uma imagem cognitiva que reflete os fatos da realidade histórica. Obviamente, a
reflexão é aproximada, já que fatos e eventos históricos são tão complexos e multifacetados que é
impossível dar uma descrição exaustiva deles.

Por que pesquisar fatos históricos? Por que precisamos saber o que aconteceu no mundo antigo,
por que Júlio César foi morto? Estudamos a história não por pura curiosidade, mas para descobrir as
leis de seu desenvolvimento. A análise de fatos e eventos históricos nos permite representar toda a
história do mundo como um único processo e revelar as causas principais desse processo. E quando
descobrimos esse ou aquele fato histórico, estabelecemos, assim, uma certa conexão regular no
movimento progressivo da humanidade. Afinal, um fato não existe isoladamente, está associado a
outros fatos que compõem uma única cadeia de desenvolvimento social. E nossa tarefa é,
explorando esse ou aquele fato histórico, mostrar seu lugar entre outros fatos, seu papel e funções.

Evidentemente, não se deve esquecer que o estudo de fatos históricos apresenta certas
dificuldades decorrentes das especificidades do objeto de estudo em si. Primeiramente, ao analisar
os fatos e estabelecer sua autenticidade, as fontes de que precisamos podem estar ausentes,
especialmente ao estudar o passado histórico distante. Em segundo lugar, muitas fontes podem
conter informações incorretas sobre certos fatos históricos. É por isso que é necessária uma análise
minuciosa das fontes relevantes: seleção, comparação, comparação etc. Além disso, é muito
importante lembrar que o problema em estudo está relacionado não a um fato, mas a uma
combinação de fatos e, portanto, muitos outros fatos devem ser levados em consideração:
econômico , social, político etc. É uma abordagem integrada que possibilita a criação de uma
verdadeira idéia de um fenômeno social específico.

Mas a totalidade dos fatos também não é algo isolado de outros fatos e fenômenos. A história
não é apenas um “romance de fatos” (Helvetius), mas um processo objetivo no qual os fatos são
interconectados e interdependentes. Ao estudá-los, três aspectos podem ser distinguidos:
ontológico, epistemológico e axiológico.

O aspecto ontológico envolve o reconhecimento de um fato histórico como elemento da
realidade objetiva associada a seus outros elementos. O fato da história, como já observado, não
está isolado de outros fatos, e se queremos estudar a existência do processo histórico, devemos
conectar todos os fatos uns com os outros e revelar sua lógica inerente. E isso só pode ser alcançado
se o ser dos fatos for considerado em unidade com outros fatos, seu lugar no processo histórico e
sua influência no curso futuro da sociedade forem revelados.

Um fato é um evento particular que requer explicação e reflexão em conexão com o amplo
contexto social da época. Por exemplo, quem estuda o período do reinado de César estará
inevitavelmente interessado nas razões de sua ascensão ao poder e, nesse sentido, prestará atenção
a um fato como a passagem de César pelo Rubicão. Aqui está como Plutarco descreve esse fato:
“Quando ele (César. - I. G.)Ao se aproximar do pequeno rio chamado Rubicon, que separa a Gália
pré-alpina da própria Itália, ficou profundamente pensativo ao pensar no minuto seguinte e hesitou
diante da grandeza de sua ousadia. Parando a carroça, ele novamente por um longo tempo
silenciosamente considerou seu plano de todos os lados, tomou uma ou outra decisão. Depois, ele
compartilhou suas dúvidas com os amigos presentes, entre os quais Asinius Pollion; ele entendeu o
início dos desastres para todas as pessoas atravessarem o rio e como os filhos apreciariam esse
passo. Por fim, como se deixasse de lado seus pensamentos e corajosamente se apressasse para o
futuro, ele pronunciou as palavras comuns para as pessoas que ingressam em uma empresa
corajosa, cujo resultado é duvidoso: “Deixe o lote ser lançado!”, E mudou-se para a transição ” 27 .

Se considerarmos esse fato histórico isoladamente de outros fatos, por exemplo, da situação
social, econômica e política de Roma, não seremos capazes de revelar seu conteúdo. De fato ,
muitas pessoas cruzaram o Rubicão para César, incluindo estadistas romanos, mas a transição
cesariana significou o início da guerra civil na Itália, que levou ao colapso do sistema republicano e
ao estabelecimento do princípio.

O aspecto epistemológico da consideração dos fatos implica sua análise do ponto de vista da
função cognitiva. Se o aspecto ontológico não leva diretamente em consideração momentos
subjetivos no processo histórico (embora, é claro, esteja claro que o processo histórico não existe
sem a atividade das pessoas), a análise epistemológica do fato significa esses momentos. Em uma
reconstrução teórica do passado histórico, não se pode abstrair das ações dos sujeitos da história, de
seu nível cultural geral e da capacidade de criar sua própria história. A saturação do fato é
determinada pela atividade das pessoas, sua capacidade de mudar rapidamente o curso do processo
histórico, realizar ações revolucionárias e acelerar o desenvolvimento social.

O estudo dos fatos no aspecto epistemológico ajuda a revelar mais profundamente um evento
histórico específico, a determinar o lugar do fator subjetivo na sociedade, a descobrir o humor
psicológico das pessoas, suas experiências, estado emocional. Esse aspecto também envolve levar
em consideração todos os tipos de situações para reproduzir completamente o passado e requer uma
abordagem diferenciada. Portanto, ao estudar a Batalha de Waterloo, é necessário levar em
consideração várias situações associadas a ela, incluindo o moral das tropas, o humor de Napoleão,
etc.

O aspecto axiológico está associado à avaliação de fatos e eventos históricos. De todos os
aspectos, talvez seja o mais difícil e o mais difícil, porque é necessário avaliar os fatos históricos
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objetivamente, independentemente de seus gostos e desgostos.

Weber, refletindo sobre problemas axiológicos, propôs fenômenos estritamente sociopolíticos e
outros a serem avaliados estritamente cientificamente, sem viés político. Ele partiu do fato de que “o
estabelecimento de fatos, o estabelecimento de um estado matemático ou lógico das coisas ou a
estrutura interna do patrimônio cultural, por um lado, e por outro, uma resposta a perguntas sobre o
valor da cultura e suas entidades individuais e, consequentemente, a resposta à questão de como
operar dentro da comunidade cultural e alianças políticas - são dois problemas completamente
diferentes " 28 . Portanto, um cientista deve declarar fatos e somente fatos estritamente
cientificamente e sem estimativas. E "onde um homem de ciência vem com seu próprio julgamento
de valor, não há mais lugar para uma compreensão completa dos fatos".

Não podemos discordar de Weber de que o cientista, procedente da situação e sempre adaptado
à situação política, interpreta fatos e eventos históricos à sua maneira. É perfeitamente claro que sua
interpretação dos fatos e do processo histórico em geral é desprovida de qualquer objetividade e
nada tem a ver com a pesquisa científica.

Mas, ao mesmo tempo, deve-se notar que todo pesquisador tem certas posições de cosmovisão.
Ele vive em sociedade, é cercado por vários estratos sociais, classes, grupos, recebe uma educação
apropriada, na qual a abordagem de valor desempenha um papel crucial, pois qualquer estado
entende perfeitamente que a geração mais jovem deve ser educada com um certo espírito, que deve
valorizar a riqueza criada por ela. predecessores. Além disso, na sociedade, devido ao seu social
diferenciado ™, existem diferentes abordagens para determinados eventos históricos. E, embora o
pesquisador de fatos históricos deva ser objetivo e imparcial, ele ainda é um homem e um cidadão, e
não é de todo indiferente ao que está acontecendo na sociedade em que vive. Ele simpatiza com
alguns, despreza outros, tenta não notar o terceiro. É assim que uma pessoa trabalha e não há nada
a ser feito sobre isso. Portanto, ele não apenas estuda a realidade histórica, mas também,
involuntariamente, avalia certos fatos e eventos históricos. Tomemos, por exemplo, a Grande
Revolução Francesa do século XVIII. Até agora, alguns avaliam positivamente, enquanto outros
negativamente. Porque Porque eles têm diferentes posições de cosmovisão. Aqueles que simpatizam
com o terceiro estado, os camponeses, as camadas pobres da sociedade francesa, valorizam muito a
revolução. Um de seus seguidores, P. A. Kropotkin, analisando as causas da revolução, descreveu a
situação dos camponeses franceses, que frequentemente organizavam tumultos. Mas “estes foram
distúrbios de fome. A colheita de 1774 foi ruim, não havia pão suficiente. Então, em abril de 1775,
começaram os tumultos. Em Dijon, o povo tomou posse das casas dos comerciantes de grãos,
quebrou seus móveis, quebrou seus moinhos.29 . Aqueles que expressam a simpatia da aristocracia e
o poder dos Bourbons avaliam a revolução extremamente negativamente.

Na minha opinião, existe algum critério objetivo que permite avaliar rigorosamente
cientificamente um ou outro fato histórico: a consideração desse critério está associada à elucidação
do papel de um fato na história, com sua influência no desenvolvimento subsequente da sociedade.
Se o evento contribuiu para o movimento ascendente da humanidade, a democratização das
instituições sociais, a expansão das liberdades individuais, esse evento não pode ser apreciado
positivamente. Mas se (por exemplo, guerras agressivas) levou à morte de dezenas e centenas de
milhares de pessoas, ao colapso da economia, à degradação da sociedade como um todo, qualquer
pesquisador imparcial avaliará negativamente esse evento histórico.

Eu toquei brevemente apenas alguns dos problemas da filosofia da história. A análise deles
mostra o quanto eles são importantes e relevantes. Mas não menos importantes são outros
problemas da filosofia da história. Portanto, é hora de superar sua atitude negativa. É hora de
entender que, em nossa era controversa e difícil, são necessárias pesquisas filosóficas e históricas,
destacando as questões que a humanidade coloca no limiar do próximo milênio.
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