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▪ - după război – adevărată renaştere instituţională - revista se transformă în
Annales. Economies. Sociétés. Civilisations
▪ - se creează grupul de cercetare a Secţiei a VI – a din cadrul Ecole Pratique
des Hautes Etudes;
▪ - „predarea de ştafetă” efectivă se produce după moartea lui Febvre
(1956), cînd Braudel preia conducerea Analelor.
▪ - 1949 – Braudel publică „Mediterana”, pledînd pentru o comunicare
fecundă a istoriei cu ştiinţele sociale şi criticînd istoria narativă („l’histoire
historisante” cum ar fi spus Febvre);
▪ - 1958 – articolul program al noii orientări: „Histoire et Sciences Sociales. La
longue durée”;
▪ - i se refuză Sorbona, dar i se admite un angajament la Collège de France.
▪ - eforturile sale şi ale grupării pe care a patronat-o au “transformat
şcoala franceză de istoriografie în cel mai reformator proiect epistemic pe
terenul istoriei, luînd locul ocupat altădată în Europa de către şcoala
germană ca pepinieră de istorici” (Momigliano - 1961).
▪ - se poate ajunge, pe aceată cale, la un limbaj comun al ştiinţelor umane,
cărora „istoria să le aducă dimensiunea fundamentală a timpului” (M.
Aymard)



▪ Concepţia sa din 
Mediterana - dispunere 
triadică:
▪ Temporalitate alternativă:
➢ I – permanenţe – cadrul 

geografic, clima, căile de 
comunicaţie...;

➢ II – conjuncturi - ciclurile 
economice şi demografice;

➢ III – evenimentele –
„talazul tumultos şi confuz 
al faptelor” – cadrul 
individual.



▪ 1950 – Braudel ----> Collège de France:

▪ “asemenea vieţii, istoria ne apare ca un spectacol nestatornic, în mişcare, plin de întrepătrunderea problemelor
ce se împletesc strîns şi care poate lua, pe rînd, sute de chipuri diverse şi contradictorii întărind ideea
multiplicităţii perspectivelor” (...), dar “tentativele de a reduce multiplul la simplu sau aproape simplu, au
însemnat o îmbogăţire fără precedent a studiilor noastre istorice, de un secol încoace. Ele ne-au condus progresiv
pe drumul depăşirii individualului şi evenimentului, depăşire de mult prevăzută, presimţită, întrevăzută, dar care
se împlineşte, pe de-a-ntregul, tocmai sub ochii noştri... Noi nu mai credem în cultul acelor semi-zei sau, mai
simplu, suntem împotriva afirmaţiei unilaterale a lui Treitschke: <<oamenii fac istoria>>. Nu, istoria face la
rîndul ei pe oameni şi plămădeşte destinul lor - istoria anonimă, profundă şi adesea tăcută, al cărui nedefinit, dar
imens domeniu a sosit momentul să-l abordăm”. (...)„Dificultatea nu constă în concilierea, pe planul principiilor,
a istoriei individuale cu istoria socială; dificultatea constă în a simţi şi pe una şi pe cealaltă concomitent”.
▪

▪ - metafora mării:
o „Valurile” evenimentului;
o „Jocul subtil şi misterios al undelor” – adîncul permanenţelor.
▪

▪ Istoria tradiţională n-a rămas decît la nivelul „valului”, ignorînd sursa ascunsă şi profundă a acestuia.
▪

• „Este un fapt că fiecare univers cu o populare densă a elaborat un grup de răspunsuri elementare şi o tendinţă
supărătoare de a rămîne în ele, din cauza forţei de inerţie [subl. ns.] care este unul din marii făuritori de
istorie”

▪ (Braudel – Structurile cotidianului, 1980, II, pg. 361)
▪

▪ 1986 – postum – Identitatea Franţei – „Nu există o istorie a Franţei. Nu există decît o istorie a Europei”



▪ Alte nume importante al generaţiei secunde:

▪ G. Duby
▪ - 1956 - ocupă prima catedră de istoria mentalităţilor la Univ. Aix-en-Provence

▪ - optează pentru mentalitate – subsumată conceptului de „civilizaţie”; diferă de istoria
„ideilor fără trup” (istoria ideilor);
▪ - se orientează metodologic înspre studiul imaginarului, „magazia de forme” moştenită de
fiecare generaţie;
▪ - scopul fundamental al istoriei mentalităţilor: rolul şi partea imaginarului în evoluţia
societăţilor umane.

▪ E. Labrousse
▪ - optează, alături de Braudel, pentru o abordare macro-economică, asupra structurilor sociale
prin analiza corelată a tendinţelor seculare şi a conjuncturilor (L’Histoire économique et sociale
de la France)
▪ - prin recursul la statistica descriptivă se încerca un răspuns la întrebările: „Cum să cunoaştem, şi
conform căror ritmuri, dezvoltarea modernă (...), şi ce consecinţe a avut ea asupra grupurilor ce
constituiau societatea?”


