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Biograﬁa unui savant:
Reinhart Koselleck [i „trecutul viitor“
o VICTOR NEUMANN o

N

~SCUT la Görlitz la 23
aprilie 1923, Reinhart Koselleck este autorul unei impresionante opere empirice
[i teoretice, înnoitoare pentru gîndirea umanist` din Germania
postbelic` [i o referin]` de vîrf a
[tiin]elor umaniste contemporane.
Între anii 1947 [i 1953 a urmat studii de
istorie, ﬁlozoﬁe, drept constitu]ional [i
sociologie la Universitatea din Heidelberg [i din Bristol. Teza sa de doctorat,
Kritik und Krise1, preg`tit` sub coordonarea lui Johannes Kühn, a fost
sus]inut` în anul 1954 [i cuprinde o
reevaluare a cîtorva argumente ale lui
Carl Schmitt asupra istoriei [i teoriei
suveranit`]ii statului, f`r` leg`tur` cu
ipostaza pronazist` schmittian`. Ea
abordeaz` chestiunea statului absolutist modern a[a cum e reﬂectat` în
opera lui Hobbes, analizeaz` problema
re-substan]ializ`rii progresive a
spa]iului politic aﬂat într-o profund`
transformare sub inﬂuen]a ideilor [i
practicilor iluministe [i eviden]iaz`
dezacordul intelectualit`]ii [i al gîndirii
moderne fa]` de religiile dogmatice
tradi]ionale. E o ocazie în care – pe
urmele lui Karl Löwith (Meaning in History, 1949) – istoricul dezv`luie modul
cum s-a articulat critica ﬁlozoﬁc` secular` a ordinii sociale. Koselleck st`ruie
asupra genezei ﬁlozoﬁei istoriei la
sfîr[itul secolului al XVIII-lea, precum
[i asupra politiz`rii utopiei, devenit`
semnul distinctiv al epocii moderne
(Neuzeit). Aceast` prim` reu[it` a
crea]iei sale l-a apropiat de teoria liberalismului politic, indicînd preocuparea
pentru experien]ele existen]iale durabile [i pentru diagnosticarea timpului
istoric. Împ`rt`[ea cu Nicolaus Sombart
[i Hanno Kesting – colegi la Heidelberg
– aceea[i în]elegere asupra originii ideologiilor totalitare [i a r`zboaielor civile
postreligioase extinse în Europa dup`
1789. În Kritik und Krise, Koselleck se
apropiase de Carl Schmitt în interpretarea lui Thomas Hobbes [i de Nicolaus Sombart în felul de a vedea Revolu]ia francez` ca o criz` generat` de
r`zboiul civil. De exemplu, dep`[irea
revolu]iei prin reordonarea spa]iului
social-politic deschide o nou` criz` prin
permanentizarea moraliz`rii spa]iului
neutru al politicii. Perspectivele similare sînt îndatorate mediului intelectual [i academic al Heidelberg-ului din
anii 1950, care c`uta s` adapteze studiile la exigen]a etic`, politic` [i istoriograﬁc` a timpului.

În deceniile [apte-nou` ale secolului
trecut, Koselleck fusese, pe rînd, colaborator, membru al redac]iei [i coordonator (1986) al prestigioasei reviste
[tiin]iﬁce Arbeitskreis für Moderne
Sozialgeschichte, revist` fondat` de renumitul istoric german Werner Conze. În
1965, ob]ine abilitarea ca profesor, cu
teza Preußen zwischen Reform und Revolution2 (Prusia între reform` [i revolu]ie), lucrare în care eviden]iaz` rolul administra]iei [i al mi[c`rilor sociale în procesul de modernizare. Interesul pentru
tensiunile induse de reformele juridice
[i politice din Prusia în perioada
cuprins` între 1791 [i 1848 îi ofer`
[ansa unei în]elegeri mai profunde [i
mai exacte a timpului tranzi]iei, unul
care în cazul german e întîrziat comparativ cu regiunile occidentale. Aceast`
contribu]ie devine notabil` prin aceea
c` savantul pune problema cauzalit`]ii,
arat` raportarea discursurilor la
grupurile sociale, indic` valoarea temporalit`]ii, respectiv, eviden]iaz` tensiunea temporal` ce se degaj` din noncontemporaneitatea diferitelor fenomene contemporane. Analiza textelor juridice [i politice îl îndeamn` s` aprecieze gîndirea ca izvor de baz` al
mi[c`rii istorice îns`[i. De aici enormul
interes pentru istoria intelectual` [i, ulterior, pentru evaluarea conceptelor
fundamentale. Operele viitoare vor
conﬁrma o asemenea prioritate teoretic` a studiilor lui Koselleck.
Preocupat constant de structurile
temporale ale istoriei sociale, istoricul
[i-a îndreptat aten]ia spre semantic`,
convins ﬁind c` astfel va cuprinde mai
exact modul în care actorii (oamenii)
articuleaz` experien]a istoric` a timpului lor. Al`turi de Werner Conze [i Otto
Brunner, devine principalul artizan [i
teoretician al marii opere în 7 volume
(1972–1997, înso]ite de dou` volume de
indice alfabetic) care este Geschichtliche
Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur
politisch-sozialen Sprache in Deutschland
(Concepte istorice fundamentale. Lexicon istoric privind limbajele social-politice în Germania)3. Prin vastul lexicon, Reinhart
Koselleck promoveaz` istoria conceptelor (Begriffsgeschichte), gîndit` ca o
variant` integratoare a istoriei sociale [i
a istoriei ideilor. În temeiul unei
metodologii multi- [i interdisciplinare –
în care informa]ia precis` [i rigoarea
analitic` sînt înso]ite de întreb`ri originale –, selecteaz` [i interpreteaz` 117
concepte fundamentale ale limbii social-politice germane. Istoricul exami-

neaz` spa]iul experien]ei istorice [i descoper` orizontul a[tept`rii. „Este evident c` experien]ele trebuie doar acumulate – scrie Koselleck – pentru c` ele
sînt, ca experien]e, repetabile… dar
diferen]a dintre experien]` [i a[teptare
va produce o asemenea extensie încît istoria va putea ﬁ privit` o dat` în plus ca
exemplar`. Istoria este singura capabil`
s` recunoasc` ce anume se schimb`
continuu [i ce anume este nou, fapt ce
se petrece în cazul în care ea are acces la
conven]iile în interiorul c`rora sînt ascunse structurile durabile“4.
În interpret`rile dezvoltate pe acest
tip de cercetare se observ` convingerea
în for]a formatoare a limbii, care arat`
c` întîmplarea, adic` istoria, poate ﬁ
conceptualizat` [i c` acest lucru este
foarte important. Koselleck a avut ca
punct de pornire tradi]ia cultural` german`, respectiv, istoria ideilor (Geistesgeschichte). Întemeiat pe un studiu interdisciplinar mai bine orientat decât
noua istorie intelectual`, savantul percepe istoria ca pe o disput` a
interpret`rilor. Spre deosebire de istoria
discursului, pe Koselleck îl preocup`
conceptele singulare [i cîmpurile lexicale. Experien]a totalitarismului nazist
îl îndeamn` s` examineze critic termenii-cheie ai limbajului german
forma]i în secolul tranzi]iei spre modernitate – atunci cînd romantismul mistic
a limitat cele mai fecunde idei cosmopolite [i s-a îndep`rtat de teoriile juridico-politice ra]ionale ale
ilumini[tilor – [i s` încerce s` limiteze
disponibilitatea lor. În fapt, urm`re[te
astfel s` trezeasc` sensibilitatea fa]` de
limbajul politic5.
Istoria conceptual` este util`
în]elegerii transform`rilor sociale [i
statu`rii formelor lor lingvistice. Prin
faptul c` Reinhart Koselleck a a[ezat
con[tientizarea lingvistic` a circumstan]elor istorice în centrul cercet`rii
sale [i a problematizat variantele de interpretare politice [i sociale, el [i-a asociat conceptul „transform`rii lingvistice“. În spatele demersului se aﬂ` o critic` la adresa istoriei clasice a ideilor,
critic` în care motivul istoriei este
redus la o idee legat` de individ. Istoria
conceptual` analizeaz` o form` social`
a percep]iei [i a interpret`rii prezentului6, iar conceptele con]in în acela[i
timp momente ale trecutului, prezentului [i viitorului. Savantul a gîndit istoria
ca avînd o dubl` perspectiv`, una cu
fa]a spre trecut [i alta cu fa]a spre viitor.
Observa]iile lui Koselleck nu trimit în

nici un caz la negarea valorilor mo[tenite. Dimpotriv`, ele arat` ce anume
din trecutul istoric devine esen]ial în
proiectarea viitorului. Expresia preferat` se reg`se[te în titlul uneia dintre
operele sale de referin]`, este vorba de
Vergangene Zukunft, în traducere, „trecutul viitorului“7.
Istoria istoriograﬁei poate ﬁ v`zut`
ca o istorie a conceptelor. Prin faptul c`
istoria devine con[tient` de conceptele
sale, ea dezvolt` o metod` ce asigur`
atît diversitatea abord`rii, cît [i mai
buna redactare a nara]iunilor sale. O
[tiin]` a istoriei care ia act de istoricitatea sa [i de cea a limbajului în general
va contribui la ra]ionalizarea discursului public. Eforturile pentru o nou` viziune asupra istoriei române[ti trebuie
înso]ite de cercetarea principiilor fundamentale. De unde [i importan]a ce o
acord exemplului istoriei conceptuale
(Begriffsgeschichte) germane pentru
România. Istoria conceptual` promite
r`spunsuri la o serie de întreb`ri, ca de
exemplu: de ce este util` rescrierea istoriei?; cum se poate asigura
îmbun`t`]irea orient`rii [tiin]ei istoriei?; ce loc vor dobîndi în con[tiin]a
contemporanilor reprezent`rile narative tradi]ionale care beneﬁciaz` deja de
diferite interpret`ri8?
Koselleck a analizat transformarea
lingvistic` german` pentru perioada de
tranzi]ie de la medieval la modern,
aceea care, în spa]iul de limb` german`,
s-a petrecut în secolul cuprins între
1750 [i 1850. L-a preocupat formarea
limbajului modernit`]ii, c`utînd s` descopere norme metodologice pentru
con[tientizarea sistematic` a limbii. El a
urm`rit interpretarea experien]elor trecutului, ordinea lucrurilor ca tr`ire
diferen]iat` [i autoaprecierea secular`.
Patru criterii: temporalitatea, democratizarea, politizarea [i ideologizarea sînt
aplicate materialului supus cercet`rii,
respectiv perioadei de tranzi]ie (Sattelzeit) a istoriei germane, una pe care istoricul o identiﬁc` între anii 1750 [i
1850. E vorba de timpul trecerii de la vechiul regim la democra]ia maselor sub
inﬂuen]a combinat` a revolu]iei industriale [i a revolu]iei principiilor politice.
În c`r]ile sale, Vergangene Zukunft [i
Zeitschichten9, Koselleck st`ruie asupra
rolului limbii politice la moderni, caz
în care reﬂec]iile asupra temporalit`]ii
istorice indic` rela]ia dintre trecut [i
prezent, dintre trecut [i viitor. Studiile
demonstreaz` un interes excep]ional
pentru cunoa[terea elementelor con-
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Sînt cîteva puncte ce trebuie luate în
considerare atunci inten]ion`m s` descifr`m opera lui Koselleck ori cînd
avem de gînd s` aplic`m orientarea sa
metodologic` [i conceptual`: a. temporalitatea indic` mai multe trepte de accelerare [i decelerare, func]ii matrice în
cadrul evenimentelor istorice, dar [i
for]a cauzal` în determinarea realit`]ii
sociale în drepturile sale; b. realitatea istoric` este o realitate social`, o structur`
diferen]iat` a rela]iilor func]ionale; c.
cunoa[terea istoric` este precedat` de
un fel de reﬂec]ie teoretic`, ceea ce
reprezint` temeiul întregului demers istoric urmat cu gîndul dezv`luirii
treptelor de în]elegere a conceptului; d.
con[tiin]a critic` istoric` s-a n`scut ca
r`spuns la pr`pastia dintre evenimentul istoric [i limba folosit` spre a-l
reprezenta; e. istoria istoriograﬁei este o
istorie a evolu]iei limbajului istoricilor,
limbaj care este mai mult conceptual
autocon[tient11.
Cînd a vizitat România în 200512,
dialogul nostru s-a dezvoltat în jurul
metodelor de cercetare, al ideilor care
trebuie s` ghideze [tiin]ele sociale
într-o cultur` în care istoria fusese
falsiﬁcat`. În]elegerea evenimentelor [i
a faptelor petrecute în Estul Europei în
deceniile postbelice a fost o alt` tem`
pe care am abordat-o în dialogul cu
Reinhart Koselleck. Interesul pentru
zona dominat` de regimurile comuniste, una în care fuseser` eliminate informa]iile, anulat` libertatea de gîndire
[i subminat` pedagogia formatoare a
individului, era motivat de rostul perspectivelor comparative asupra celor
dou` sisteme totalitare ale secolului al
XX-lea. Koselleck era atent la ﬁecare
om, la ﬁecare discu]ie, la termenii [i
limbajele preferate de interlocutori, la
starea de spirit a societ`]ii. Dorea s`
în]eleag` ce s-a întîmplat în România
izolat` de Europa [i de lume timp de
cinci decenii. Fotograﬁase mare parte
din monumentele vechi [i noi ale
Timi[oarei spre a descifra prin ele ideologia ori miturile ce domin` rememorarea trecutului. Observa]iile lui erau
critice, dar de bun-sim]. Familiarizarea
se petrecuse rapid, pentru ca dup` cîteva zile de [edere la Timi[oara [i în împrejurimi s` descopere cu încîntare
supravie]uirea acelor valori [i elemente
culturale ce r`m`seser` similare cu ale
Europei. Memorabila mea întîlnire cu
Reinhart Koselleck s-a petrecut sub auspiciile Universit`]ii de Vest din
Timi[oara, unde discursul intitulat
„Structuri repetitive în limb` [i istorie“
sus]inut cu ocazia decern`rii titlului de
doctor honoris causa probase înc` o dat`
anvergura marelui umanist.
C`rturar c`ruia nu i-au sc`pat
temele mari ale lumii contemporane,
crizele culturale, limbajele, ideile
politice importante [i conceptele,
Koselleck a dat consisten]`
interpret`rilor alternative asupra trecutului, rescrierii istoriei, formulînd teorii
înnoitoare care atrag aten]ia mediilor
academice din întreaga lume. Atît istoriograﬁa, cît [i [tiin]ele social-politice
proﬁt` ast`zi de amplul [i foarte originalul s`u travaliu recuperator, de capacitatea de selec]ie, prelucrare [i organizare a informa]iilor, dar mai ales de
inova]ia metodologic` a lui Koselleck.
Aﬁrmarea cercet`rilor de istorie conceptual` în multe ]`ri ale lumii e o
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dovad` a inova]iei propus` [i demonstrat` de savantul german. În cazul lui
Koselleck merit` s` re]inem c` este
vorba de o oper` de referin]` pentru
crea]ia intelectual` european` [i mondial`, una care deschide perspective
multiple [tiin]elor sociale [i politice ale
viitorului. For]a studiilor teoreticianului se datoreaz` cumul`rii rezultatelor
produse de istoria mentalit`]ilor, istoria
cotidianului, istoria social` [i istoria
cultural`. Reﬂec]iile lui Koselleck
genereaz` o percep]ie distinct` privind
istoria ca atare [i discursul despre istorie luînd în considerare timpul, deschiderea spre setul de valori universale [i
priorit`]ile lumii de azi13.
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