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Imanuel Geiss (n. 1931, Frankfurt/Main) a studiat istoria și 
politica în universităţile din Munchen și Hamburg. Din 1973 și până 
în 1996 a susţinut cursuri de istorie contemporană la Universitatea 
din Bremen, cu o atenţie specială acordată spaţiului Lumii a Treia. A 
publicat numeroase lucrări de istorie a Germaniei, a Europei și a lu-
mii. Domeniile sale de interes se întind de la evenimentele din Primul 
Război Mondial până la istoria Africii, de la studierea rasismelor și a 
revoluţiilor până la analizarea Războiului din Iugoslavia din anii 1990. 
Deopotrivă istoric și teoretician al istoriei, Geiss se situează uneori 
polemic faţă de istoriografi ile recente părtinitoare ori ideologizante. 
Expunerile sale sunt, în aceeași măsură, riguroase și provocatoare, în-
temeiate pe un discurs fundamental știinţifi c și cu un meta-mesaj pro-
fund umanist. 

Printre cele mai importante titluri : Panafr icanismul. Despre istoria 
decolonizării (1968), Lungul drum către catastrofă. Preistoria Primului 
Război Mondial, 1815-1914 (1991), Istoria rasismului (1993), Războiul 
din Iugoslavia (1995), Prăbușirea Uniunii Sovietice (1995), Viitorul ca is-
torie. Analize și prognoze cronologice, 1980-1992 (1998), Istoria din am-
von (1999), Istoria pe înţelesul tuturor (6 volume, ediţia a III-a, 2002).
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Cuvânt înainte

Cine, după trei milenii,
Tot nu știe-a da socoata,

Crud, în beznă să rămâie,
Din zi în zi să-și ţie soarta.

( Goethe)

La început, a fost dublul șoc de după 1968 cu privire la ignoranţa galopantă 
manifestată de studenţii la istorie în privinţa relevanţei datelor și a faptelor în cadrul învă-
ţământului universitar. În plus, în aceeași perioadă a devenit evident și începutul alunecării 
pe o pantă greșită a sistemului PISA (Programme for International Students Assessment), 
conform căruia însuși principiul învăţării o luase deja razna, ca urmare a revoluţiei cultu-
rale „progresiste“. Prima reacţie a fost o autocritică spășită, potrivit căreia totul ar fi  fost 
pricinuit de „reformatoarea“ Universitate din Bremen, fondată cu destulă ușurinţă, tipică 
tinereţii academice. Mai apoi s-au făcut auzite și mesaje de îmbărbătare, sosite din partea 
unor colegi din ţară și din străinătate, care dădeau de înţeles că, în realitate, ceea ce se pe-
trecea la Bremen se petrecea pretutindeni.

În locul nesfârșitelor văicăreli, ar fi  trebuit ca o elementarizare introductivă a istoriei, 
văzută de aici înainte ca istorie a lumii, să aducă remedii constructive, după mott oul lui 
Heinrich Böll : Ceva trebuie să se petreacă ! Pe parcursul a două elanuri creatoare, numi-
te „Istoria pe înţelesul tuturor“ (Geschichte griffb  ereit, 6 volume, 1979-1983  ; ed. a III-a, 
2002), respectiv „Istoria lumii“ (Geschichte im Überblick, 1986), autorului avea să-i reu-
șească o efi cientă autovindecare prin muncă. O primă privire de ansamblu aruncată asupra 
proporţiilor materialului ar trebui să reducă orice pretext la nivelul unei stări avansate de 
ignoranţă.

Până și lucrarea „Istoria lumii“avea să sporească pe de o parte în volumul informaţiei 
oferite, iar pe de altă parte în dimensiunile fi zice ale cărţii. Generozitatea editurii a permis 
ca la fi ecare apariţie a unei noi ediţii să se lase loc pentru acumulările știinţifi ce rezultate în 
urma cercetărilor personale în domeniul istoriei lumii, dar și acelora provenite din scurge-
rea fi rească a timpului de-a lungul istoriei contemporane trăite, mai cu seamă a celui trecut 
de la destrămarea Uniunii Sovietice, 1989/1991 ; cititorii inteligenţi și plini de interes, fi e 
ei începători – asemenea elevilor și studenţilor –, fi e profesori sau profani însetaţi de cu-
noaștere, sunt îndreptăţiţi să afl e din timp cele mai importante date, fără să fi e nevoiţi să 
devină profesori de istorie (pensionaţi între timp). Până și agitaţia stârnită în legătură cu 
trecerea într-un nou mileniu, al treilea, a devenit o provocare intelectuală : în anul declarat 
al lui  Goethe, 1999, s-a continuat obiceiul de a se contura și justifi ca un eveniment și o 
personalitate pe seama a 1000, 2000 și chiar 3000 de ani, fi e și numai ca un simplu exer-
ciţiu de panoramare și privire de asamblu. Specialiștii ar putea expedia toate acestea sub 
denumirea de „atacuri de masă“ : „s-ar lua de unii singuri peste picior, dar nu știu cum s-o 
facă“ (din nou  Goethe).
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Lucrarea de faţă a ajuns între timp să fi e împărţită într-un număr de 144 de capitole, 
cele mai multe dintre ele cuprinzând nuclee de date care apar și în alte corelaţii. La toate 
acestea se adaugă, sub titulaturi cvasiformale, priviri de ansamblu (asupra istoriei statelor, a 
conducătorilor acestora) și schiţe schematice pentru descifrarea unor situaţii istorice deose-
bit de complicate, ordonate aproximativ cronologic.

De ajutor în vederea unei mai bune înţelegeri a complexităţii realităţilor istorice se 
dovedește a fi  încercarea de a stăpâni intelectual abundenţa de evenimente istorice prin 
generalizări progresive, cu sprijinul conceptualizării intitulate „mecanisme istorice“, ale că-
rei categorii au fost împrumutate din domeniul – mult mai organizat – al știinţelor naturii. 
Acestea nu sunt în niciun caz într-atât de „mecanice“ pe cât susţin criticile răuvoitoare, 
deformând realitatea, cu toate că nici nu se arată în stare a lămuri pe deplin chiar totul 
sub soare. Chiar și așa, împrumuturile categoriale din registrul nomenclaturii știinţelor 
naturii oferă în primul rând șansa de maximă apropiere – posibilă omenește – de idealul 
obiectivităţii și, pe această cale, de evitare, într-o oarecare măsură, a capcanei generate de 
dihotomia subiectivitate-obiectivitate : constrângerile subiective și eroarea umană lasă, 
oricum, sufi ciente reziduuri strâmbe și nelimpezite, un câmp larg deschis discuţiilor și 
criticilor știinţifi ce legitime. Sperăm, însă, ca secţiunea extinsă a Mecanismelor istorice din 
cadrul Introducerii să contribuie treptat la o depășire a prejudecăţilor germane tradiţionale, 
sancţionate dogmatic de separarea arbitrară realizată de Wilhelm Dilthey între știinţele 
naturale și cele sociale.

Plină de încurajare se arată, în această direcţie, până și cea mai recentă concepţie, sosi-
tă din Australia și Olanda (Fred Spier), a așa-numitei Big History („Marea istorie“), repre-
zentând inserarea istoriei omenirii în cadrul evoluţiei generale, de la Big Bang până la pre-
zentul nostru planetar. De aceea, am destinat un capitol nou, primul, informării cititorilor 
și stârnirii curiozităţii acestora asupra celor mai dramatice lărgiri de orizonturi din cadrul 
celei mai noi faze a extraordinarului fenomen al globalizării, ca și asupra cunoștinţelor ce 
ţin de istoria evenimentelor naturale.

În vederea unei orientări primordiale a fost gândită și secţiunea care tratează peri odi-
zarea și împărţirea acestor intervale istorice în mari blocuri temporale, de dimensiuni re-
zonabile ; istoria este, totuși, și o știinţă de orientare, pragmatică, fără obsesii teoretice sau 
ideologice și chiar fără a fi  deloc „dătătoare de sens“, după cum susţin, polemic, unii istorici 
(lucru susţinut, la rândul său, de alţi istorici). În acest sens, ar fi  utilă o înţelegere pragmatică 
a istoriei lumii, a  trecutului cunoscut al omului pe întreaga planetă, fără o fi xare mântuitoare 
de natură religioasă, venită dinspre fondul iudeo-creștin al Occidentului sau din seculariză-
rile moderne de natură totalitară – de stânga sau de dreapta – sau de natură naţional-mesia-
nică, în viziunea căreia mântuirea omenirii ar depinde de câte o unică naţiune.

Categoriile abstracte, și totuși comprehensibile, permit înţelegerea și învăţarea prag-
matică a istoriei cu adevărat globale a lumii, cel puţin în cazul schiţării unei priviri de an-
samblu ; adevărul este că nimeni nu mai poate cunoaște și nici nu mai dorește să cunoască 
toate detaliile istorice. De aceea, pentru o mai bună înţelegere a fenomenelor istorice, în 
capitolul corespunzător am expus și clarifi cat cele mai importante mecanisme istorice, cu 
precădere relaţia cantitate-calitate (a lui  Aristotel) și legea pătratului invers (a lui Newton), 
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care guvernează chiar și preluarea puterii și a infl uenţei civilizaţiei. La acestea se adaugă re-
laţia dialectică dintre centru și periferie, centru de putere și golul de putere, dar și relaţia în-
frângere-criză și, în încheiere, universalitatea așa-numitei pleonexii (susţinute de  Aristotel), 
a acelei „dorinţe de-a avea tot mai multă putere și tot mai multe avuţii“ ca forţă motrice a 
expansiunii, cu efectele retroactive autodistructive. Împletirea intenţionată a categoriilor 
abstracte cu materia istorică reală, în vederea unei mai bune înţelegeri, mobilizează ambele 
dimensiuni necesare ale asimilării : abstractizarea răsfrântă asupra materiei și, invers, con-
cretizarea categoriilor și a defi niţiilor abstracte.

Volumul a avut de câștigat de pe urma unei șederi prelungite a autorului în SUA (1985-
1986), ca profesor Fulbright, acestei perioade datorându-i-se, în primul rând, o globalizare și 
mai accentuată a perspectivelor asupra istoriei lumii, rod al infl uenţei exercitate de William 
H.  McNeill, reprezentantul de frunte al istoriografi ei universale din SUA, cu deosebire con-
ceptul, extins la dimensiuni continentale, de Antichitate eurasiatică, precum și de cel de Ev 
Mediu eurasiatic. Mai presus, însă, de asemenea mulţumiri cu caracter general și paușal adu-
se lui William H.  McNeill, este oportună precizarea faptului că, deși cartea evită deliberat 
notele, am considerat că este de datoria mea să furnizez în locurile esenţiale cel puţin  sursa 
informaţiilor respective, între paranteze rotunde, fără menţionarea altor amănunte legate de 
titlul lucrării sau numărul paginii ( McNeill). Nu există încă, din păcate, traduceri în limba 
germană ale celor două volume de istorie universală afl ate sub semnătura lui  McNeill (lu-
crări de întinderi diferite) : Th e Rise of the West (1963) și A World History (1967).

Datorez mulţumiri deosebite mai multor colegi, care au verifi cat critic părţi ale ma-
nuscrisului, venind și cu valoroase propuneri de îmbunătăţire a acestuia : prof. dr. Horst 
Gründer, din Münster, pentru secţiuni ale Epocii Moderne ; prof. dr. Peter Segl, din Bayreuth, 
pentru Evul Mediu, cu deosebire în privinţa problematicii ereziilor ; Th ilo Hobelmann, de 
la Biblioteca orășenească și Biblioteca universitară din Bremen, pentru cele două scheme 
reprezentând Familiile de limbi indo-europene din cadrul Schiţelor schematice ale Anexelor. 
De asemenea, adresez mulţumiri dr. Gerhard Granier, din Freiburg, pentru importantele 
sale indicaţii de corectură.

Dr. Michael Sommer, din Freiburg/Bremen, a fost cel care a preluat controlul asupra 
lucrării corespunzător domeniului său de competenţă (Orientul Vechi, Antichitatea gre-
co-romană), aducând cunoștinţele refl ectate în paginile cărţii la cel mai recent nivel atins 
de cercetare, prin adaptări, eliminări și modifi cările de rigoare. La aceste intervenţii se 
adaugă unele contribuţii ale domniei sale (extensii ale noului capitol Arameenii, fenicienii 
și fi listenii, schema înfăţișând Regatele Orientului Vechi), ca și o privire de ansamblu asupra 
regatelor Orientului Vechi. În plus, domnia sa a realizat citirea șpaltului corectat al întregului 
volum. Îi datorez nenumărate mulţumiri pentru efortul depus.

Transcrierea diferitelor ediţii a fost preluată, succesiv, de Renate Brock, din Bremen, 
și de Angelika Kuhn, din Oyten. Corectura a fost asigurată de lecturile multora dintre aceia 
care se afl au la studii în Bremen, printre care s-a numărat Gabriele Intemann – cea care în-
deplinit și o parte importantă a sarcinilor legate de lucrul la cea de-a doua și cea de-a treia 
ediţie a voluminoasei lucrări „Istoria pe înţelesul tuturor“ (6 volume) –, precum și, chiar 
dacă la acea vreme afl aţi doar pe băncile școlii, dar cu însărcinarea deosebită de a veghea 
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asupra lizibilităţii textelor, Christine Wendt-Hansen, fi ica vecinei din strada Mommsen, 
Eva Kogel și fi ul meu, Dieter. Ultimele erori rămase a fost înlăturate, cu mare acribie, de 
către Matt hias Krämer, din Bremen.

Tuturor celor amintiţi le mulţumesc pentru preţioasa colaborare.

Bremen, august 2005
Imanuel Geiss



Introducere

Experienţa confi rmă, în mod recurent, săracia de-a dreptul deprimantă a cunoș-
tinţelor istorice, atât a acelora de bază, cât și a acelora de ansamblu, sărăcie dovedită de un 
număr mult prea mare de studenţi la istorie, mai cu seamă atunci când aceștia sosesc direct 
de pe băncile școlii. Există chiar anumiţi factori care, în zilele noastre, pun la grea încer-
care dobândirea cunoștinţelor elementare generale : renunţarea la o a doua parcurgere a 
materialului reprezentat de istoria lumii, utilizarea abuzivă, neglijentă și excesivă a surselor, 
excesul de teoretizări pripite, limitarea, de asemenea pripită, la unele teme particulare, cum 
ar fi  revoluţiile moderne, imperialismul sau fascismul. Însă, fără o consolidare temeinică 
a cunoștinţelor de istorie generală, atât cele mai atrăgătoare teorii, cât și interdependenţa 
contextelor istorice rămân pur și simplu în aer.

Încercarea autorului de a întinde o mână de ajutor prin intermediul lucrării „Istoria 
lumii pe înţelesul tuturor“ avea să se dovedească, pentru cei mai mulţi dintre studenţii în-
cepători, încă o dată, mult prea cuprinzătoare și pretenţioasă. De aceea și volumul de faţă re-
prezintă o urmare sintetică a volumelor 1 (Date) până la 6 (Epoci) ale lucrării citate mai sus.

Nici în lucrarea de faţă datele nu reprezintă un scop intrinsec, servind clasifi cării în 
structuri și procese cuprinzătoare. Tot atât de adevărat este, însă, faptul că, pentru nuanţe și 
alte detalii, cititorul interesat trebuie să apeleze totuși, de unul singur, la lecturi suplimen-
tare : lipsa de culoare prin absenţa detaliilor reprezintă preţul conciziei întregului.

Materiale și categorii

Difi cultăţile pot fi  pricinuite aici de prezenţa unui număr copleșitor de războaie și alte 
confruntări. Însă ele aparţin fără tăgadă istoriei universale, căci, cu cât mai tare ne vedem 
siliţi să ne limităm la esenţă, cu atât mai importante devin, fi e și numai pentru o înţelegere 
elementară, atât de hulitele „acţiuni fundamentale și statale“. Exercitarea puterii, în diferitele 
ei forme, instituie condiţiile-cadru grosiere și generale ale unei istorii economice, sociale și 
spirituale infi nit mai complexe, cu mult mai greu de prezentat pe scurt decât relativ „simpla“ 
istorie politică. Cum ar putea fi , însă, înţelese evenimente ca Războiul de independenţă al 
Americii sau Revoluţia Franceză fără o limpezire a cunoștinţelor despre războaiele europene 
pentru hegemonie (de la Războiul spaniol pentru succesiune până la Războiul de Șapte ani) 
sau cum ar putea fi  lămurite victoria comunismului și a fascismului/naţionalismului fără do-
bândirea unor cunoștinţe despre Războiul ruso-japonez și despre Primul Război Mondial ?

De aceea, vom și acorda aici, altfel decât de obicei, o mai mare atenţie emergenţei și 
decăderii marilor imperii și a statelor naţionale, menţionând în treacăt și situaţia econo-
mică, socială și istorico-spirituală acolo unde, pe parcursul unor expuneri concise, aces-
tea ar putea servi la limpezirea întregului context. Comerţul internaţional, continuitatea 
și fl uctuaţiile marilor culturi, ale centrelor și vidurilor de putere, ale marilor imperii și ale 
religiilor universale, ale sclaviei și comerţului cu sclavi, elementul de dualism, gândirea în 
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categorii apocaliptice și soluţia milenaristă se regăsesc de-a lungul procesului istoric ca 
elemente ale unei continuităţi întrerupte în nenumărate rânduri.

Un tablou adecvat unei analize istorico-politice nuanţate este spectrul a cărui ampli-
tudine se mai poate încă schimba (de cel mai multe ori prelungindu-se), de exemplu pe 
parcursul unei revoluţii. Poziţiile extreme din cadrul acestui spectru desemnează, cel mai 
adesea, și o adversitate extremă, însă fără să excludă defi nitiv coaliţiile tactice împotriva 
adversarului comun, „de mijloc“ (les extrêmes se touchent). Deseori vecinii (ideologici sau 
geografi ci) sunt dușmani încrâncenaţi, iar războaiele civile sunt, de cele mai multe ori, mai 
sângeroase și mai crunte decât războaiele purtate împotriva unor dușmani din afara hota-
relor.

Confl ictul dintre civilizaţiile sedentare, care au dezvoltat culturi rurale și urbane, și po-
pulaţiile nomade pastorale, care au creat mari imperii, cu precădere prin cuceriri, se întinde 
de-a lungul a mii și mii de ani. La sfârșitul Antichităţii chineze și romane, concomitent cu 
marile evenimente istorice care au avut o infl uenţă geografi că extinsă și un efect îndelungat, 
poate fi  observată evoluţia popoarelor turco-mongole, seminţii care, relativ în aceeași peri-
oadă, au exercitat puternice infl uenţe, resimţite atât în est, cât și în vest.

Ceea ce rămâne este alternanţa dintre persistenţă și schimbare (rapidă sau lentă), din-
tre legături și continuităţi prăbușite în ele însele, ca o continuare inovatoare a unui exis-
tenţe plină de învăţăminte, dar și a unei relaţii tensionate între schimbare și forţă : toate 
marile schimbări ale istoriei s-au petrecut până acum prin folosirea forţei ori au dezlănţuit 
folosirea forţei în interior (revolte, revoluţii) sau în exterior (războaie), cel mai adesea după 
un angrenaj mai complicat între „intern“ și „extern“. Cu cât mai profundă a fost schimbarea 
(urmărită sau rezultată) și cu cât mai mulţi oameni au fost atinși de aceasta, cu atât mai 
profund a fost confl ictul : de la certuri locale în neolitic, trecând prin zguduiri interne și 
războaie internaţionale, până la revoluţiile moderne, cele două războaie mondiale și con-
fl ictele postcoloniale pentru succesiune de după 1945. Îndeosebi creșterea (economică și/
sau demografi că) creează diferenţele care pot duce la tensiuni și confl icte.

Așa se face că istoria nu se lasă pur și simplu ţintuită cu forţa și măsurată pe un pat al 
lui Procust, al „primatului politicii externe“ sau al „primatului al politicii interne“ : factorii 
„interni“ și cei „externi“ ţin în mod constant unii de ceilalţi ; deseori, în cadrul realităţii 
istorice aceștia nici nu pot fi  separaţi tocmai fi indcă, de cele mai multe ori, ei înșiși sunt 
alcătuiţi din subfactori „interni“ și „externi“. Diferenţierea lor este, în orice caz, numai una 
relativă, raportată la un sistem conjunctural, iar, începând cu secolul al XIX-lea, raportată 
cu deosebire la cel de naţiune. De aceea și disputa asupra primatului politicii externe sau al 
celei interne, cu diversele accidente ideologice, atât pozitive, cât și negative, refl ectă exclu-
siv o gândire structurată în limitele unor categorii naţionale.

Așadar, dacă pe parcursul celor înfăţișate în continuare vom începe, adesea, prin ex-
punerea factorilor „interni“, aceasta se va întâmpla din motive practice, pentru că nici nu 
poate fi  expus chiar totul concomitent : înainte ca un subiect istoric să poată acţiona înspre 
exterior, acesta trebuie, mai întâi, să se constituie. După cum și istoricul trebuie mai întâi să 
schiţeze, să-și limpezească fundamentul și structura subiectului, care, la rândul lor, sunt in-
fl uenţate și de factori „externi“. Cu astfel de categorii, ca și cu altele, asemănătoare, urmează 


