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Սմբատ Խ. Հովհաննիսյան 

 
ԱՆՆԱԼՆԵՐԻ ԴՊՐՈՑԻ ՀԵՏՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ 

ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ (1945-1975)* 
 

Բանալի բառեր - Աննալների դպրոց, ապագաղութացում, 

թեքնաբանական հեղափոխություն, Լյուսիեն Ֆևր, Մարկ Բլոկ, 

Ֆեռնան Բրոդել, Փառապանծ երեսնամյակ (1945-1975), Բարձ-

րագույն կրթության գործնական դպրոցի վեցերորդ բաժան-

մունք, Մարդու մասին գիտությունների տուն։ 

Մուտք 

Երկրորդ աշխարհամարտից հետո Ֆրանսիայում պատմագիտական 

միտքը կրկին լրջագույն մարտահրավերների առջև էր կանգնել. ֆրան-

սիական պատմագիտությունն իր խնդրարկումների մեջ կրկին խճճել էր 

արևմտյան պատմական գիտակցությունը, որը հայտնվել էր ապագաղու-

թացման (décolonisation) գործընթացի և թեքնաբանական հեղափոխության 

(révolution technologique) միջակայքում։ Անցումային մի շրջան, երբ, ինչպես 

նկատում է Լյուսիեն Ֆևրը, փլուզվում էր «աշխարհի տեսլականը», որը 

դուրս էր պրծել «կոպեռնիկոսների, կեպլերների, նյուտոնների, լապլասնե-

րի կողմից հանճարեղորեն համակցված շրջանակներից»՝ մղվելով «հայտ-

նի չէ, թե ուր, արտահոսքի արագությամբ»
1
:  

Ակնհայտ էր պատմագիտության վրա սոցիալական գիտությունների 

ճնշումը։ Ֆրանսիական պատմագրության զարգացման վրա շարունակում 

էին միաժամանակ վճռորոշ ազդեցություն ունենալ ինչպես այլ գիտակարգեր 

(սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն, հոգեբանություն, ժողովրդագրություն, 

որոնք ևս այդ ժամանակ աննախադեպ թափ հավաքեցին), այնպես էլ այն 

պատմագետների աշխատությունները, որոնք դեռևս 1930-ական թթ. առա-

ջադրել էին ավանդական «դրապաշտական» պատմագրության մեթոդաբա-

նական սկզբունքների վերանայման հարցը։ Այդպիսիք էին նախ և առաջ Ան-

նալների դպրոցի ներկայացուցիչների, ինչպես նաև Էռնեստ Լաբրուսի, Պիեռ 

                                                            
*     20.01.2022  
1 Febvre L., Sur une nouvelle collection d'Histoire, “Annales: Economies, sociétés, civilisations”, 1954, N 1, p. 1. 
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Ռենուվենի, Ժորժ Լեֆևրի, Անդրե Մարուի և Ռայմոն Արոնի աշխատություն-

ները։ Այսու՝ դեռ 1929 թվականից սկիզբ առած «իմացաբանական ճեղքմանը» 

(rupture épistémologique) այլևս վիճակված էր շարունակական հաջողություններ 

արձանագրել
2
։ Ֆեռնան Բրոդելի կենսագիր Ջուլիանա Ջեմելլիի դիպուկ բնո-

րոշմամբ՝ Աննալների դպրոցն այն քչերից էր, որոնց հաջողվեց հաղթահարել 

«ինտելեկտուալ համակցությունների փոփոխականությունն ու համապարփա-

կությունը երկար տևողության ծիրում»
3
։ Ընդսմին՝ պատմության վրա սոցիա-

լական գիտությունների ճնշման ուժգնացումը նպաստեց, որ Աննալների 

դպրոցը ոչ միայն վերանայի իր ուղղվածությունը
4
, այլև հաստատութացնի իր 

ձեռքբերումները։ 

 
1. Դպրոցի մտավոր ժառանգությունն ու տեսական 

անցումների խնդիրը 

 

Մարկ Բլոկից
5
 հետո «Աննալներ» հանդեսի հրատարակությունը շա-

րունակեց Լյուսիեն Ֆևրը: 1930-ական թվականների անհանգիստ, նյարդա-

յին մթնոլորտին փոխարինելու էին եկել լավատեսությունն ու կառուցողա-

կան ձգտումը։ Սկիզբ առավ զարգացման և արդիականացման տևական 

մի շրջան, որը հետագայում պատմության մեջ մտավ Փառապանծ երես-
նամյակ (Les Trente Glorieuses, 1945-1975)

6
 անվամբ։ Ինչպես հետագայում 

նկատում է Լյուսիեն Ֆևրը, աշխարհում տեղի ունեցած տարաբնույթ խոշոր 

տեղաշարժերը` ֆիզիկայի զարգացումը, հեղափոխական վերափոխու-

թյուններն արվեստում, աշխարհի քարտեզի վերաձևումը, ինքնիշխանու-

թյունից զուրկ ազգերի ինքնագիտակցության արթնացումը և այլն, սասա-

նել էին նաև պատմագիտության եղած հարացույցների արժանահավա-

տությունը
7
:  

Հետպատերազմյան զարգացող հասարակության մեջ, որտեղ գերա-

կայող էին դարձել արդիականացման, սարքավորումների, ներդրումների 

ու գնաճի թեմաները, պատահական չէր տնտեսության հույժ կարևորումը, 

որն այդ ժամանակ ոչ միայն ընդգրկեց ամբողջ սոցիալական տիրույթը, 

                                                            
2  Dosse F., L'Histoire en miettes: des Annales à la “Nouvelle Histoire”, Paris: La Découverte, 1987,  96: 
3 Gemelli G., Fernand Braudel, Paris: Editions “Odile Jacob”, 1995, p. 137. 
4  Delacroix Ch., Dosse F., Garcia P., Les courants historiques en France (19e-20e siècle), Paris: Armand Colin, 2005,  

168: 
5            

       1944 .  16- : 
6   .,      .     « », «    

», 1998, N 5,  89: «  »       , 
      (Jean Fourastié, 1907-1990)  

    1979        
«    1945-1975   » (“Les Trente Glorieuses, ou la révolution 
invisible de 1946 à 1975”):    1830 .  27-29-     
«  »-  (Les Trois Glorieuses)  

7  Febvre L.,  .,  6: 
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այլև վճռորոշ դարձավ մտածողության շրջանակների ձևավորման հա-

մար
8
։ Աննալականները կանգնած էին ընտրության առջև. Լյուսիեն Ֆևրը 

ժառանգվածի ընտրության մեջ նախապատվությունը տվեց հատկապես 

տնտեսությանը, ինչի հետևանքով միառժամանակ ստվերում մնացին մշա-

կութային պատմությունը, մտայնության պատմությունը և հոգեպատմու-

թյունը
9
։ Առաջնահերթ դարձավ հետազոտական մի բնագավառ, որը հետ-

պատերազմյան աշխարհում ընկալվում էր իբրև «բոլոր սոցիալական 

կազմակերպությունների հիմք, ինչպես նաև պատմական փոփոխություն-

ների հիմնական պատճառ»
10
։ Նման ընտրությունը, հարկավ, թերի կլիներ, 

եթե չապահովեր համադրական նոր հորիզոններ։  

 

2. Դպրոցի այլացման հանգրվանները 

 

Աննալականների հետազոտական փնտրտուքը միտված էր պատմագի-

տության նոր սահմանների և արժեքների հաստատմանը, ինչն արտահայտ-

վում էր նաև հանդեսի նոր անվանման մեջ` «Տարեգրություններ։ Տնտե-
սություններ, հասարակություններ, քաղաքակրթություններ» (“Annales. 
Économiques, societés, civilisations”): Ինչպես վերանվանված հանդեսի առաջին հա-

մարում նշում էր Ֆևրը, «Աննալները փոխվում են, քանի որ նրանց շուրջ փո-

փոխվում է ամեն ինչ՝ մարդիկ, իրերը, միով բանիվ՝ աշխարհը»
11
։ Վերնագրում 

«սոցիալական պատմություն» կապակցության սղումն ու «քաղաքակրթություն-

ներ»-ի հավելում-շեշտադրումը պատահական չէր և ուներ բեկումնային նշա-

նակություն
12
:  

Ըստ սերբական ծագմամբ ամերիկացի պատմագետ Տրայան Ստոյանո-

վիչի՝ նոր անվանումը կոչված էր ընդգծելու, որ հանդեսը «չի սահմանափակ-

վում միայն սոցիալական և տնտեսական պատմությամբ, այլ ավելի շուտ հե-

տամուտ է լինելու համընդգրկուն պատմության և անգամ հումանիտար գի-

տությունների գիտության հավակնոտ նպատակին»
13
։ Իսկ ըստ Աննալների 

դպրոցի ներկայացուցիչ Ֆրանսուա Դոսսի՝ այդ փոփոխությունը նշանակում 

էր, որ աննալականների առաջնահերթ ձգտումներից մեկն էր դառնում սո-

                                                            
8  Dosse F.,  .,  97: 
9   :   « »    ,   ,  « -

 » (univers mental)   ,  « »  1960-70-  
  ,      

      ,     ,    
      ,     ,     

 ( ) «         -
  ,       ,    -

   » (  ., . ., . 98)  
10  ,  94: 
11 Lucien F., Face au vent: manifeste des Annales Nouvelles, “Annales: ESC”, 1946, N 1, p. 2. 
12   . .,   .    « »   

 , .: « », 1980,  140: 
13 Stoianovich T., French Historical Method: The Annales Paradigm, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1976, p. 43. 
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ցիալական գիտությունների փոխներթափանցման ապահովումը, ընդ որում՝ 

նման համադրություն ապահովողները լինելու էին պատմագետները
14
։ Մյուս 

կողմից՝ հանդեսի նոր անվանման ներքո, ըստ Դոսսի, հնարավոր կլիներ 

«թաքցնել [պատմագետների] պատկանելությունը», ուստի դժվար կլիներ ճա-

նաչել պատմագետների կազմակերպչական դերը
15
։ Համաձայն լինելով վե-

րոնշյալ մեկնաբանությունների հետ՝ նշենք միայն, որ Ֆևրի (և աննալական-

ների) նպատակներն այնքան էլ «քողարկված» չէին, որքան թվում էր, քանի 

որ Լյուսիեն Ֆևրը վերանվանված ամսագրի առաջին իսկ համարում փորձեց 

հիմնավորել այդ փոփոխությունը։ Ըստ նրա՝ տեխնիկական, տնտեսական 

խնդիրների կողքին ապագա մարդկության համար կարևոր է միայն մի 

խնդիր՝ մարդկայինը
16
։ Տարբեր առիթներով ու տարբեր հոդվածներում նա 

միշտ հորդորում էր չմոռանալ, որ «պատմությունը գիտություն է մարդու մա-

սին»
17
։ Խորքային առումով դա նշանակում էր, որ «աշխատանքի, փոխանակ-

ման և ազատ համագործակցության» համատեքստում «առանց [պատմու-

թյան] ոչինչ հնարավոր չէ»
18
։  

Ինչ վերաբերում է «քաղաքակրթություն» եզրույթի հավելմանը, հե-

տազոտողներից ոմանք կարծում են, որ դա Ֆեռնան Բրոդելի ազդեցու-

թյամբ է եղել
19
։ Իրականում, սակայն, դա գալիս էր հենց Ֆևրի պատմատե-

սական հայեցակարգից. ինչպես արդեն նշել ենք, Լյուսիեն Ֆևրի պատմա-

գիտական հայեցակարգի կարևորագույն բաղադրիչներից էր «քաղաքա-

կրթություն» հղացքը, որը կյանքի նյութական և հոգևոր կողմերը պարա-

ռում էր մեկ ամբողջության մեջ, մանավանդ որ «քաղաքակրթական փաս-

տերը» չեն սահմանափակվում «այս կամ այն հասարակությամբ, այլ ունակ 

են գաղթելու և պատվաստվելու այն տիրույթներին, որոնք երբեմն շատ 

հեռու և հույժ տարբեր են իրենց ծագման տիրույթից»
20

։  

Միով բանիվ՝ հետպատերազմյան ամսագրի բովանդակությունն էա-

կանորեն փոխվում է. մինչ այդ եղած բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք միայն 

ուրվագծվել էին, այժմ արդեն համակողմանի վերլուծության են ենթարկ-

վում։ Այս հանգամանքը, սակայն, որոշ հետազոտողների տեղիք է տվել 

կարծելու, որ, չնայած նման աննախադեպ փոփոխություններին, Երկրորդ 

աշխարհամարտը «մեթոդական առումով սահմանափակ ազդեցություն 

ունեցավ պատմության տեսության և պրակտիկայի վրա»
21
։ Հանդեսի հետ-

պատերազմյան գործունեության վերաբերյալ գրեթե նույն կարծիքին է 

                                                            
14  Dosse F., . .,  118, Delacroix Ch., Dosse F., Garcia P., . .,  171: 
15  Dosse F., . .,  118: 
16  Lucien F., Face au vent: manifeste des Annales Nouvelles, “Annales: ESC”, 1946, N 1,  2: 
17 Lucien F., Propos d'initiation: vivre l'histoire, “Mélanges d’histoire sociale”, 1943, N 3, p. 16. 
18  Lucien F., Face au vent: manifeste des Annales Nouvelles,  7: 
19 , ,  . ., . .,  141: 
20 Lucien F., Une vue d’ensemble. Histoire et psychologie, in Lucien F., Combats pour l’histoire, Paris: Librairie Armand Colin, 

1953, p. 210. 
21 Donald R. K., Frontiers of history: Historical inquiry in the twentieth century, Yale: Yale University Press, 2006, p. 138. 
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Ագիրե Ռոխասը, ըստ որի՝ «[հանդեսը] չի ներմուծել իմացաբանական, տե-

սական կամ մեթոդաբանական բացարձակապես նոր գաղափարներ այն 

գաղափարների համեմատ, որոնք արդեն արտահայտվել և մեկնաբանվել 

են ամսագրի զարգացման նախորդ երեսուն տարիների ընթացքում»
22

։ 

Չնայած նման մոտեցման առկայությանը՝ կարող ենք նաև ասել, որ իրա-

կանում նախապատերազմյան գաղափարները, հայեցակարգերը, սպառ-

ված չլինելով, շարունակում էին արծարծվել, բայց, դրանց զուգահեռ, 

հանդեսում արդեն քննարկվում էին գաղափարներ, որոնք չէին շոշափվել 

նախապատերազմյան պատմագրության կողմից։ Ավելին՝ կարճ ժամանա-

կամիջոցում հանդեսում տեղ գտած խնդիրների փունջն արդեն այնքան էր 

ընդլայնվել, որ հույժ դժվարին է դրանց մանրամասն նկարագրությունը։ 

Թերևս անփոփոխ էին մնացել հանդեսի նորարարական բնույթը, գիտա-

կան հետազոտության ոչ ավանդական թեմաների ու դրանց մեկնաբան-

ման յուրօրինակ եղանակների որոնումը, ըստ այդմ՝ բացությունը տարբեր, 

անգամ ներհակ և հույժ տարբեր մոտեցումների քննարկումների համար, 

ինչպես նաև միջգիտակարգային երկխոսությունը
23

։ 

Ուշագրավ է նաև այն, որ 1946 թվականից սկսած` հանդեսի կազմի 

ստորին հատվածում հայտնվում է Հերմես աստծո պատկերը՝ ազատության 

թևավոր գլխարկով և կերպափոխության կախարդական մականով: Անշուշտ, 

ոչ պատահականորեն: Այս աստվածությունը հունական դիցաբանության մեջ 

Զևսի բանբերն էր և երկինքը, երկիրն ու անդրաշխարհը կապող օղակը՝ տիե-

զերքի միավորիչը, ֆլեյտայի ու քնարի, նաև օրենքների ու գրերի գյուտարա-

րը, դեսպանների, վաճառականների, հովիվների, թափառաշրջիկների ու գո-

ղերի, ինչպես նաև պերճախոսության և զրույցի (խոսակցության), ճանա-

պարհների, վտակների, անցումների, դարպասների, հասարակական վայրե-

րի, մարզարանների և սահմանների աստվածը
24

: Նրան էին վերագրվում 

տեխնեի այլևայլ դրսևորումներ՝ առևտուր, ծովագնացություն, դրամափո-

խություն, ինչպես նաև մտքի ճարտարություն: Նկատենք, որ հին հունական 

դիցաբանության մեջ Հերմեսը զուգակցվում էր Հեստիա աստվածուհու հետ, 
և, ինչպես իրավացիորեն նկատել է Ստոյանովիչը, «Հերմեսի թիկունքում կամ 

կողքին կանգնած է անտեսանելի կամ թաքնված Հեստիան»
25

, որը, ի տարբե-

րություն նրա, մարմնավորում էր տունը, փակ տարածությունը, անշարժու-

թյունը, մնայունությունը
26

: Աննալականների համար, ըստ այսմ, մարդկային 

կոլեկտիվների տարածությունը, ինչպես հունական ավանդույթում, ունի եր-

                                                            
22   . .,      “ ”, .:  « », 2006, . 107.  
23   . ., . .,  142: 
24  Jean-Pierre V., Œuvres. Religions, Rationalités, Politique, First volume, Seuil, 2007,  381-422, -  . ., , 

«   ». .  2 . 2-  ., . 1, .:  , 1987,  292-294: 
25 Stoianovich T., op. cit., p. 63. 
26  Jean-Pierre V., . .,  381-422, -  . ., , «   ». .  2 

. 2-  ., . 1,  299: 
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կակի կերպարանք՝ հերմեսյան և հեստիական
27

։ Երկու աստվածությունների 

համադրմամբ ընդգծվում էին հանդեսի հիմնարար չափումները` շարժունու-

թյունն ու անշարժությունը, փոփոխությունն ու հաստատունությունը, իրա-

դարձություններն ու կառույցները, որոնք մշտական լարվածության պայման-

ներում
 
վերածվում են միմյանց անհրաժեշտ լրացումների

28
: Եվ այս ամենը 

նշանակում էր, որ աննալականները գնալով ավելի ու ավելի էին կարևորում 

հաղորդակցության հարացույցը՝ ձգտելով բոլորովին նոր տեսակի ին-

տեգրող հետազոտության։  

Ուշագրավ է և այն, որ վերանայվում է նաև խմբագրակազմը. նախկին 

երկու տնօրենի փոխարեն հանդեսն արդեն ուներ մեկ տնօրեն՝ Լյուսիեն 

Ֆևրը, բայց և ղեկավար կազմում ընդգրկվում են նաև Ֆեռնան Բրոդելը (որը 

1947 թվականից արդեն կզբաղեցնի ամսագրի ղեկավարի պաշտոնը), Շառլ 

Մորազեն (Charles Morazé), Ժորժ Ֆրիդմանը (Georges Friedmann) և Պոլ Լեոյոն 

(Paul Leuilliot): Խմբագրակազմում ընդգրկվում են նաև սոցիալական տարբեր 

գիտություններ ներկայացնող նոր աշխատակիցներ՝ պատմագետներ Պիեռ 

Շոնյուն (Pierre Chaunu), Պիեռ Գուբերը (Pierre Goubert), Մորիս Կրուզեն (Maurice 
Crouzet), Կլոդ Ֆոլանը (Claude Folhen), Մորիս Լոմբարդը (Maurice Lombard) և Իվ 

Ռենուարը (Yves Renouart), աշխարհագրագետներ Պիեռ Գուրուն (Pierre Gourou), 
Ռոժե Դիոնը (Roger Dion) և Անդրե Մենիեն (André Meynier), տնտեսագետներ 

Շառլ Բետտլհայմը (Charles Bettelheim) և Ժան Ֆուրաստիեն (Jean Fourastié) և 

այլք։  

 

3. Դպրոցի «պաշտպանական» ծավալումը 

 

Աննալականները շարունակում էին պահպանել և զարգացնել իրենց 

միավորիչ դերը
29

: Բոլոր նախադրյալները կային պատմության՝ բարդ սո-

ցիալական գիտության վերածվելու համար՝ իբրև տարբեր գիտակարգերի 

փոխկապակցության կենտրոն։ Իսկ դա կյանքի կոչելու համար անհրա-

ժեշտ էր հաղթահարել ոչ միայն պատմագիտության, այլև սոցիալ-հումա-

նիտար գիտակարգերի մեկուսացվածությունը։ Բայց և այս նորացված 

պատմագիտությունը չպետք է համակարգային բնույթ կրեր, այն է՝ ստեղ-

ծեր միատարր պատմություն (unitary history)
30

։ Ուստի արդեն 1947 թվակա-

նին աննալականներին հաջողվում է հիմնել Բարձրագույն կրթության 

գործնական դպրոցի վեցերորդ բաժանմունքը (VIe section de l'École pratique 

                                                            
27  Stoianovich T., . .,  63: 
28   ,  . ., . .,  141: 
29  Dosse F., . .,  119, Delacroix Ch., Dosse F., Garcia P., . .,  171: 
30  Iggers G., Wang Q. E., Mukherjee S., A Global History of Modern Historiography, London: Routledge, 2008,  257: 



 

73 

 

Վ
էմ

 հ
ա

մա
հա

յկ
ա

կա
ն 

հա
նդ

ես
, Ժ

Դ
 (Ի

) տ
ա

րի
, թ

իվ
 1

 (7
7)

, հ
ու

նվ
ա

ր-
մա

րտ
, 2

02
2 

des hautes études)31
։ Նախագահ է դառնում Ֆևրը

32: Սա աննալականներին 

հնարավորություն տվեց հետազոտություններ կատարելու այն ուղղու-

թյուններով, որոնցով նրանք կարծում էին, որ պետք է ընթանա պատմա-

գիտությունը
33

։ Դրանց թվում էին սոցիալական գիտությունները, այն բոլոր 

գիտությունները, որոնք սովորական ֆակուլտետներում բավարար զար-

գացման հնարավորություն չունեին: Եթե մինչ այդ դյուրքհայմյան նախա-
գիծն առաջարկում էր սոցիալական գիտությունների հարցաթերթի 

(questionnaire) արմատական վերափոխում, ապա աննալականները ջանքեր 

էին գործադրում կենտրոնացման, համագործակցության, մեթոդների և 

արդյունքների փոխանակման կառուցվածքներ ստեղծելու համար
34

։ Այս 

միտումն ավելի ուշ արտացոլվում է նաև պաշտոնական գրավոր շարա-

դրանքում. «Անկախ տարիքից (կամ հաջողությունից)՝ բոլոր հումանիտար 

գիտությունները «խաչմերուկ» կամ, եթե կուզեք, սոցիալական և հումանի-

տար իրողությունների միևնույն համակազմի վերաբերյալ տարբեր դի-

տանկյուններ են»
35

։  

 

4. Դպրոցի հաստատութենացման գործընթացը 

 

Չնայած Լյուսիեն Ֆևրի ջանքերին՝ Աննալների դպրոցի բուն հաստա-

տութենացումն իրականացրեց Ֆեռնան Բրոդելը (1902-1985), ինչի շնորհիվ, 

ինչպես ռուս պատմագետ Աֆանասևն է նշում, սկիզբ է առնում «դպրոցի 

«պետականացման» ընդհանուր գործընթացի փուլերից մեկը»
36

։ Բրոդելը 

հանդես եկավ պատմագիտական հետազոտությունների նոր՝ ավելի 

ընդգրկուն ռազմավարությամբ։ Նրա որդեգրած ռազմավարությունն իտա-

լացի պատմագետ Ջեմելլին բնորոշում է նախ և առաջ իբրև «պաշտպանո-

                                                            
31          (Mathématiques),   

 (Physique et chimie),     (Sciences naturelles et physiologie),   
  (Sciences historiques et philologiques),    (Sciences Religieuses) 

      1947 ,    VI    
  (Sciences économiques et sociales)     Mazon B., Aux 

origines de l'École des hautes études en sciences sociales. Le rôle du mécénat américain (1920-1960), Paris: Éditions du Cerf, 1988: 
32   ,        ,    

       ,     
             , 

        (   ,   123): 
        ,  -  

 ,     (CNRS)   
,        (  Palmer A. Throop, 

Lucien Febvre (1878-1956), in Halperin S. W. (ed.), Some 20th-century historians, Chicago: University of Chicago Press, 
1961,  279, Clark S., The Annales School: Critical Assessments 4: Febvre, Bloch and Other Annales Historians, London and 
New York: Routledge, 1999,  27): 

33  Iggers G., Wang Q. E., Mukherjee S., . .,  257: ,      
      ,  

        
34  Jacques R., Histoire et sciences sociales: les paradigmes des Annales, “Annales: ESC”, 1979, N 6,  1368: 
35 Longchambon H., Les sciences sociales en France. Un bilan, un programme, “Annales: ESC”, 1958, N 1, p. 96-97. 
36  . ., . ., . 87. 
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ղական»՝ բաղկացած «այլ հումանիտար գիտությունների առավել նորա-

րարական ներդրումների համակցումից՝ գիտակարգերի էմպիրիկ համա-

դրության հարացույցի շրջանակում և տարբերվող տևողությունների լեզ-

վով»
37

։  

Բրոդելը սկսում է «Աննալների» հետազոտության ոլորտ ներմուծել 

«տարբեր մշակույթների պատմությանը, պատմության և տնտեսության, 

աշխարհագրության ու սոցիոլոգիայի հարաբերություններին վերաբերող 

հարցեր, ինչպես նաև տարբեր «ժամանակների» և «երկար տևողության 

ժամանակի» վերաբերյալ յուրահատուկ գաղափարներ»
38

։ Եվ պատահա-

կան չէր, որ հենց Բրոդելն է ստանձնում հանդեսի մտավոր ժառանգությու-

նը, քանի որ հատկապես նրան է հաջողվում համադրել աննալական փոր-

ձառությունը՝ թե՛ մշակութային, թե՛ ակադեմիական և թե՛ հաստատութա-

յին։ Իսկ արդեն 1950-ական թթ. Բրոդելը փաստացիորեն միանձնյա մեկ-

տեղում է իր նախորդների բոլոր գործառույթները՝ Կոլեժ դը Ֆրանսի պրո-

ֆեսոր, «Աննալների» համատնօրեն, ապա՝ տնօրեն, իսկ Ֆևրի մահից հետո 

(1956)՝ նաև VI բաժանմունքի նախագահ։  

Արդեն 1951 թ., հետամուտ բրոդելյան եռաչափ հեռանկարին, VI բա-

ժանմունքը սկսում է թողարկել նաև հետազոտական-հրատարակչական 

երեք կարևոր շարքեր՝ հետևյալ ուղղություններով՝ 1) նավահանգիստներ, 

ճանապարհներ և փոխադրումներ, 2) տնտեսական գործունեություն և ձեռ-

նարկատերեր, 3) փողի շրջանառություն, գներ և շուկայական պատա-

հակցություններ: Այդպիսով ընդլայնվում են պատմագիտական հետազո-

տության սահմանները, և շուտով այս գործում աննալականների հետ հա-

մագործակցում են նաև պատմական ու սոցիալական գիտությունների այս 

կամ այն ոլորտում մասնագիտացած շատ հանդեսներ: Սկսվում է ստեղ-

ծագործական-հետազոտական բեղուն մի շրջան։ Իսկ մեծ նախագիծը, որը 

նշանավորվում է Բրոդելի անձով, ներկայացվում է 1956 թ., երբ Բրոդելը 

թողնում է ագրեգացիայի ժյուրիի (jury d’agrégation) նախագահի պաշտոնը։ 

Նախագիծը հիմնված էր ամերիկյան համալսարանների տարածաշրջանա-

յին հետազոտությունների (area studies) փորձառության վրա. այդ մոդելի 

օրինակով այն նախատեսում էր հետազոտություններ մշակութային գոտի-

ների (aires culturelles) վերաբերյալ, մի բան, որը թույլ կտար վերախմբավո-

րել պատմական, տնտեսական և սոցիոլոգիական մեթոդները
39

։  

                                                            
37 Gemelli G., op. cit., p. 149. 
38   . ., . ., . 108. 
39  Dosse F., . .,  123    1955  ,      

      (area studies) 
        Gemelli G., 

. .,  197-245 (Braudel et l'Amérique), Aguirre Rojas C. A., Braudel in Latin America and the U.S.: A Different 
Reception, Review (Fernand Braudel Center), Braudel and the U.S.: Interlocuteurs valables?, 2001, N 1,  25-46: 
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Նախագիծը հաջողվում է, և յուրաքանչյուր տարի VI բաժանմունքում 

ավելանում էին հետազոտական նոր կենտրոններ։ Սա էլ իր հերթին հնա-

րավոր է դարձնում Բրոդելի նախագծի զուգահեռ իրականացումը՝ սոցիա-

լական գիտությունների ինտեգրման հնարավորություններ բացող Մարդու 

մասին գիտությունների տան (Maison des Sciences de l'Homme) հիմնումը։ Այս-

պես՝ 1958 թ. հնարավոր է դառնում նոր հաստատության կառուցման հա-

մար հողատարածքի ձեռքբերումը, 1968 թ.՝ շինության կառուցումը, և վեր-

ջապես 1975 թ.՝ շինության ամբողջ տարածքի զբաղեցումը
40

։ 

Ամփոփելով վերոշարադրյալը՝ կարող ենք արձանագրել, որ հաղոր-

դակցության և տեղեկատվության համաշխարհայնացման հետևանքով Ան-

նալների դպրոցի պատմական տրամասությունը վերաթարմացման կարիք 

ուներ՝ պատմական ժամանակի նոր գիտակցությանը հարմարվելու համար. 

անհրաժեշտ էին վերլուծության նոր հարացույցներ՝ տեղի ունեցած փոփո-

խություններն ու զարգացումները հասկանալու համար։ Ուրվագծվում էին 

գիտակարգի զարգացման տարբեր ուղիներ, ինչն արդյունք էր սոցիալական 

գիտությունների յուրօրինակ «պոռթկման», որն էլ արդյունք էր պետական 

մարմինների կողմից սոցիալական գիտություններին տրված պատվերների 

բազմապատկման։ Այս ամենի հետևանքով փոխվում է նաև Աննալների 

դպրոցի կարգավիճակը. մինչ այդ ակադեմիական ծայրամասերում գտնվողի 

կարգավիճակից նրանք գերիշխող դիրքերի են հասնում ինչպես ակադեմիա-

կան շրջանակներում, այդպես և առավել լայն՝ հասարակական առումով։ 

Փիթր Բըրքի դիպուկ բնորոշմամբ՝ աննալականները, սկսելով իրենց ուղին 

իբրև «հերետիկոս աղանդավորներ», վերածվում են ֆրանսիական պատ-

մագրության «իսթեբլիշմենթի» (Establishment)41
։ 

 

Սմբատ Խ. Հովհաննիսյան – ԵՊՀ դասախոս: Գիտական հե-

տաքրքրությունների շրջանակն ընդգրկում է պատմագրության, քաղա-

քակրթության, նշանագիտության և պատմության տեսությունների, նա-

խաարդյունաբերական և արդյունաբերական դարաշրջանների հայ և հա-

մաշխարհային առևտրային կապիտալի պատմության հիմնախնդիրները: 

    Էլ. հասցե` shovhannisyan@aua.am, smbat_hovhannisyan@ysu.am  

 
 
 
 

                                                            
40  Dosse F., . .,  123-125, Delacroix Ch., Dosse F., Garcia P., . .,  177-178: 
41  Burke P., The French Historical Revolution: Annales School, 1929-1989, Cambridge: Polity Press, 1990,  31: 
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POST-WAR EXPERIENCE OF ANNALES SCHOOL (1945-1975) 
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Kew words – The “Annales” school, decolonization, 
technological revolution, Lucien Febvre, Marc Bloch, Fernand 
Braudel, “The Glorious Thirty”, VI section of the Practical School 
of Advanced Studies, The House of Human Sciences.  

 
 The paper discusses the post-war experience of the metamorphosis of the 
“Annales” school, when a long period of evolution and renovation began (1945-
1975), which later took its place in history under the name of “Glorious Thirty 
period”.  
 The author’s preliminary hypothesis is that as a result of the increased 
impact of social sciences on history, the “Annales” school not only revised its 
intellectual direction, but also systematized its achievements.  
 Following this research hypothesis, the paper examines both the 
transformations of the journal of Annales school (renaming of journal, introduction 
of the journal emblem, reorganization of the editorial board) and the fundamental 
grounds for the development of the Annales historiography (from “the VI section 
of the Practical School of Advanced Studies” to “The House of Human Sciences”) 
in the context of social and humanitarian disciplines.  
 Thus, the content of the post-war journal changed significantly: the 
numerous problems that have been only outlined so far are now being thoroughly 
analyzed. Moreover, despite the fact that pre-war ideas and concepts continued to 
be discussed, nevertheless, in parallel with them, the magazine already examined 
ideas that were not considered in pre-war historiography.  
 In a short period of time, the bundle of problems found in the magazine has 
already expanded to such an extent that it is difficult to give a detailed description 
of them. 
 As a result of the study, it is stated that as a consequence of reconstruction 
of the theoretical and human capital, the “Annales” school gradually has turned 
from a peripheral into an authoritative French and world historiographical school. 
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