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▪ - după 1968 – respingerea progresivă a „istoriei totale” după
rebeliunea studenţească, care a adus şi la intrarea în scenă a celei „de-a
treia generaţii”;
▪ - predilecţia pentru istoria pragmatică, particulară, în locul
holismului;
▪ - un respect reînnoit pentru „istoria narativă”, istoria politică şi istoria
„imediată”, contemporană;
▪ - mutaţia dinspre construcţia ce-şi propunea înţelegerea totalităţii
(urmînd modelul lingviştilor), înspre deconstrucţia ca exerciţiu
intelectual (ca în literatură);

▪ - numită „rebeliunea împotriva „părinţilor”: De Gaulle la nivel
naţional, Braudel la nivelul disciplinei istorice.

▪ - progresiv, istoricii Analelor se identifică cu ideile liberale, începe
era „post marxistă”, se respinge cu tărie orice fel de determinism şi se
îndreaptă atenţia înspre grupurile marginale (ereticii, evreii, imigranţii,
femeile) şi înspre suprastructurile ideologice;
▪ - după 1968 – influenţa Şcolii de la Annales sporeşte continuu, şi în
regiunile unde a întîmpinat rezistenţă (spaţiul anglo-saxon, Germania) şi
se difuzează penetrant în „zona culturală franceză” (Europa latină,
Quebec...)



▪A treia generație a Școlii Analelor



A treia 
generație -

demersuri de 
referinţă

▪ 1968 – R. Mandrou – realizează o „introducere în 
inteligenţa omului francez modern”, printr-un „eseu de 
psihologie istorică”, ce-şi propune descifrarea climatului 
sensibilităţii şi a „atmosferei mentale”, studiul evaziunilor 
(inclusiv lumile imaginare).
▪ 1970 - A. Dupront – imperativul recuperării oralităţii din 
viaţa societăţilor.
▪ Em. Le Roy Ladurie şi C. Ginzburg studiază, printr-o 
antropologie istorică, viaţa de « plan secund » a unor 
societăţi din sec. XVI (Ţăranii din Languedoc, respectiv
Brînza şi viermii. Universul unui morar din secolul XVI)
▪ 1978 - P. Chaunu – Histoire cantitative. Histoire sérielle, 
în care argumentează opţiunile din Civilizaţia Europei 
clasice – prin readucerea la lumină a „lumii care tace” pe 
calea unei geologii istorice.
▪ Bizuindu-se pe date cuantificabile, demonstrează cum 
fiecare societate este alcătuită din mai multe straturi, fiecare 
cu temporalitatea sa („Europa secolului XVII este o Europă
foarte veche”), iar vîrsta cronologică nu este vîrsta reală a 
unui eveniment istoric. Societatea apare astfel ca o reţea
geologică de falii succesive ce se împletesc tensionat.
▪



▪ 1978 – J. Le Goff coordonează apariţia vol. La Nouvelle Histoire ce înglobează 
„noi obiecte” [istoria imediată, marginalii, corpul, manierele de a mînca, viaţa
amoroasă, riturile de trecere, limbajele, miturile, imaginarul...] (ultima ed. 2013):

▪ - deşi istoria „nu a încetat şi nu trebuie să înceteze să aibă în orizont...modelele 
globalizante”, ea se va îndrepta spre „reîntoarcerile echivoce”:

- evenimentul (v. explozia sa prin „medii” – P. Nora) ca 
„vîrf de iceberg”, cristalizator şi revelator de structuri;

- istoria-povestire;

- biografia;

- istoria-politică.

▪ - Se recunoaşte situaţia paradoxală prin care, pe măsură ce se invocă obsesiv o 
„criză a istoriei”, cercetarea istorică cunoaşte o dezvoltare fără precedent.

▪ (J. Le Goff – La Nouvelle Histoire, prefaţa la ed. 1988).

➢ Vechea analiză a societăţilor şi economiilor este substituită cu studierea culturilor 
materiale şi a mentalităţilor; de la centrarea pe „date obiective” (starea forţelor
de producţie, succesiunea anilor buni sau săraci, repartiţia globală a producţiei) se 
trece la investigarea „datelor subiective” ale prezenţei omului în lume.

➢ Se produce, astfel, o schimbare de proiect prin modificarea schemelor temporale 
de referinţă, prin furnizarea unor sisteme de explicaţii plurale, dar şi prin 
exersarea unor atitudini de genul „totul este bun”, ce conduce la acea „histoire en 
miettes” (istorie în fărîme). 

▪ Alte nume de referinţă: M. Vovelle (Idéologies et mentalités – 1985) ; J. Lagroye
(în domeniul sociologiei istorice şi politice), J. Revel (« uzanţele civilităţii »), R. 
Chartier (« difuziunea culturii tipărite »), P. Ariès („Omul în faţa morţii”, „Istoria 
vieţii private”), Fr. Furet (istoria revoluţiei franceze şi deriva ideii comuniste în 
secolul XX).

A treia 
generație –
Jacques Le 

Goff



▪ - pregătind cea de-a 60 – a aniversare a Analelor, se anticipează mutaţia epistemologică a actualităţii --- Histoire et sciences sociales. 
Un tournant critique? – nr. 2 / 1988 / Annales. E. S. C.: „ni se pare că a sosit vremea incertitudinilor”

▪ - într-un peisaj intelectual în continuă mişcare, paradigmele dominante şi-au pierdut capacităţile structurante;
▪ - se impun noi alianţe, noi frontiere, noi convenţii retorice.
▪ Se solicită ecoul celor mai reputaţi membri ai şcolii asupra noii conjuncturi epistemice, cu ocazia apariţiei numărului jubiliar.

▪ Les formes de l’expérience. Une autre histoire sociale, coordonată de B. Lepetit (1995).

Ideile centrale:

➢ În universul ştiinţelor sociale, timpul veleităţilor imperialiste a trecut;
➢ Dacă istoria este scriitură, raţionamentul istoric nu este reductibil nici la o duplicare a realului, nici la o amenajare lingvistică –

istoria este deopotrivă discurs şi tehnică de cercetare (prin procedee critice). Istoria devine o tehnică fondată prin manipulare 
(arhive, serii, contexte, straturi, ipoteze) şi experimentare;

➢ Se impune o reordonare a centrelor de interes ale istoriei – centrală devine problematica identitară şi studierea legăturilor sociale
(pg. 12)

➢ Ne aflăm în miezul cristalizării unei noi paradigme, ilustrată de mutaţii semnificative în toate disciplinele:
o De la lingvistica saussuriană la semantica situaţiilor;
o De la determinismul prin habitus la pluralitatea lumilor de acţiune;
o De la raţionalitatea substanţială a actorilor economici la convenţiile şi raţionalitatea procedurală;
o De la antropologia structurală la studierea efectelor istoricizării culturilor.

▪ Istoria participă la această largă mişcare, îndeosebi prin „modalităţile de amenajare a socialului” şi prin „practicile 
interindividuale şi colective ce fac jocul comprehensiunii socialului”.

▪ În prezent (+2020) – liderul Școlii Analelor – Roger Chartier – consolidează perspectiva post-modernistă de înțelegere a 
dinamicii istoriei și societății. 



Ultima generație și 
„copiii ei teribili” –

Istoria experimentală

▪ D. S. Milo & A. Boureau – Alter histoire. Essais d’histoire
experimentale, 1991.
▪

▪ Lansează un adevărat Manifest :
▪ - obsesia de a elibera imaginaţia istoricului, de a admira forţa
posibilului;
▪ - refuzul istoriei ca dogmă a opacităţii trecutului;
▪ - a interveni în vederea sporirii dezordinii;
▪ - defamiliarizarea şi deplasarea obiectelor istorice;
▪ - participarea activă a audienţei la elaborarea produselor finale ale 
istoriei („istoria e istorie doar dacă e citită şi dobîndeşte sens”, iar 
mediul de transmitere a cunoaşterii istorice nu este neutru în relaţia cu 
informaţia angajată);
▪ - a cunoaşte grila tradiţională şi a citi istoria împotriva ei (autorii 
citează proverbul tunisian: „ia sfaturi de la bătrîni, apoi fă contrariul”);
▪ - a face loc nonsensului ca obiect al istoriei;
▪ - absenţa ca fapt istoriografic;
▪ - „istoria trebuie să opereze cu incertitudinea la fel de mult ca şi cu 
certitudinea”;
▪ - recuperarea „uitării” ca agent al istoriei;
▪ - propunerea unui „moratoriu” asupra cercetării de noi documente 
(„Opriţi cercetarea de noi surse pentru o perioadă de cinci ani, chiar şi
numai de şase luni. (...) Profitaţi de cărările existente deja, din care 
multe sunt şi inutile!”)



Istoria 
experimentală

➢ Dezideratul central: a violenta obiectul istoriei
▪

▪ „Pasivitatea istoriei este definitivă, deoarece materialul de manipulat –
trecutul – este iremediabil absent: omul poate ajunge pe Lună, dar nu în 
secolul XIII. (...) Ce este [atunci] experienţa ştiinţifică? Se dă numele de 
experimentator celui ce foloseşte procedee de investigaţie simple sau 
complexe pentru a varia sau modifica, într-un scop oarecare, fenomenele (...) 
şi a le face să apară în circumstanţe sau condiţii pe care natura nu le-ar fi 
prevăzut (Bernard)” (pg. 13)
▪ În opoziţie, istoria experimentală este privită ca o ştiinţă de o agresivitate 
activă, iar experienţa nu este decît o observaţie provocată.
▪ Tehnici de „provocare”:
• Aglutinarea – adăugarea la X a unui element Y ce-i este străin;
• Amputarea – a „smulge” de la X un element X1, ce în mod normal face 

parte din el („experienţa prin distrugere”);
• Deplasarea – mutarea lui X în afara mediului său natural;
• Schimbarea treptei – „plimbarea” lui X într-o succesiune de nivele de 

observaţie;
• Decategorizarea – a-i refuza lui X mediul său conceptual obişnuit;
• Juxtapunerea – alăturarea a ceea ce de obicei „nu merge” împreună.
▪ Originile experimentalului în istorie:
▪

▪ - „la stînga”: Max Weber – individualismul metodologic 
▪ [ideal-tipul]
▪ -„la dreapta”:
▪ Structuralismul – neutralizarea intenţionalităţii
▪

▪ - „de centru”:
▪ Conjunctura studiilor istoricilor de o jumătate de secol
▪



Istoria 
experimentală

➢ Omologia între istoria experimentală şi arta de 
avangardă – refuză obiectului contextul său normal 
pentru a-l cunoaşte mai bine. 

▪

▪ Exemple de istorie experimentală – Scribul în 
conturarea portretului şi epocii lui Antonescu; în Sorin 
Alexandrescu – Paradoxul român (1999) sau în 
Dumitru Sandu – Spaţiul social al tranziţiei (2000), 
prin exersarea unei „lecturi” analogice a tranziţiei
(modelul exodului, al jocului de şah şi al tratamentului 
bolnavului), toate tensionînd raporturile convenţionale
dintre obiectul şi subiectul social-istoric şi provocînd o 
cunoaştere dezvrăjită de determinările strict cantitative, 
într-un spaţiu al relativismului (ipoteza e de preferat în 
locul certitudinii) şi negocierii de sensuri (acum, cînd s-a 
proclamat deja sfîrşitul „metanaraţiunilor”).
▪

▪

▪ Sorin Alexandrescu – Paradoxul român, Ed. Univers, 
Bucureşti, 1999, pg. 140-192.
▪ Dumitru Sandu – Spaţiul social al tranziţiei, Polirom, 
Iaşi, 2000, pg. 9-16.


