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Ce sunt migraţiile?

 Reprezintă un proces complex, desfăşurat 
în Europa, începând cu sec al III-lea, având 

ca rezultat principal formarea popoarelor 
europene

 Cauzele:

- atracţia exercitată de bogăţia oraşelor 
romane

- necesitatea căutării de noi păşuni

- presiunea unor popoare asupra altora



Harta migraţiilor

Etapele migraţiilor:

● Sec III-V

● Sec VI-IX



 Romanii şi grecii au numit "barbare"

populaţiile din afara graniţelor Imperiului 

Roman deoarece nu cunoşteau civilizaţia 

romană, nici limba latină sau greacă.



Barbarii la graniţa 

Imperiului Roman



Modul de viaţă

 Ocupaţiile: creşterea animalelor,vânătoarea, 

meşteşugurile (olăritul,ţesutul,prelucrarea 

metalelor)

 Organizarea: triburi având în frunte şefi militari. 

 Declararea războiului, încheierea păcii, 

alegerea căpeteniilor le hotăra adunarea 

poporului.

 Cronicile vremii îi prezintă ca oameni setoşi de 

sânge, primitivi, necredincioşi, nestatornici,

violenţi.



Aşezări ale slavilor estici
Împărţirea dreptăţii la ruşi



 Spaima năvălirilor a făcut 

să fie trecute cu vederea 

calităţi precum curajul şi un 

anumit simţ al onoarei în 

unele cazuri, calităţi care au 

dat naştere valorilor cardinale 

ale Evului Mediu.

Maghiari Huni 

Vizigoţi 



GERMANICI

goţii (vizigoţii şi ostrogoţii), vandalii, 

gepizii, longobarzii, normanzii

(danezii, suedezii, norvegienii),

anglo-saxonii, francii

SLAVI răsăriteni, apuseni, sudici

ASIATICI hunii, avarii, bulgarii, maghiarii, tătarii

Grupe de migratori





Cuceriri 
barbare

Avari 

Gepizi

Vizigoţi



Conducători 
barbari

Attila, regele hunilor 

Teodoric, regele ostrogoţilor



MIGRAŢIA HUNILOR

Războinic hun



H U N I



Slavi 



Asparuh

Bulgari



Maghiari

Arpad 



Tătari 



Transformări social-politice

 Destrămarea organizării sclavagiste în Imperiul 
Roman şi a celei primitive în rândurile migratorilor

 Apariţia claselor sociale specifice societăţii feudale:
nobili şi ţărani aserviţi

 Formarea regatelor romano-barbare:

- Regatul vizigot, în Spania

- Regatul vandal, în nordul Africii

- Regatul ostrogot, în Italia

- Regatele anglo-saxone, în Britania

- Regatul franc, în Galia



Vandalii s-au aşezat întâi în Spania. Împinşi de vizigoţi, au 

trecut în nordul Africii. Au fost singurii barbari care au avut o 

flotă. Cu ajutorul ei, au trecut  Mediterana  în 455 şi au jefuit 

Roma. Cel mai important rege a fost Genseric, întemeietorul 

statului. În anul 534, bizantinii au desfiinţat statul vandal.

Goţii au fost primii 

germanici care au 

pătruns în I Roman.

Vizigoţii conduşi de

Alaric au ajuns în 

Italia şi au jefuit 

Roma în 410. după 

un timp s-au aşezat 

în Spania, unde au 

pus bazele unui 

regat barbar 

desfiinţat în 711 de 

către arabi.

Ostrogoţii, sub conducerea lui Teodoric, s-au 

aşezat în Italia, smulgând regatul lui Odoacru. 

A domnit 36 de ani, şi-a luat titlul de rege şi   

s-a înconjurat de mari învăţaţi. După moartea 

lui, statul a fost cucerit de bizantini, în 552.

Anglo-saxonii au invadat I-le Britanice în 401. Au 

învins rezistenţa celţilor şi au format 7 regate, unite în 

sec IX de către Alfred cel Mare. Regele danez Kanut, 

în sec XI, a pus bazele unui imperiu ce cuprindea 

Danemarca, Anglia şi Norvegia. În 1042, Anglia devine 

independentă sub regele Eduard Confesorul. În 1066, 

normanzii lui Wilhelm Cuceritorul, au cucerit-o în 

urma victoriei de la Hustings. Din amestecul anglo-

saxonilor cu normanzii s-a format poporul englez.

Longobarzii au fost poporul germanic cel 

mai feroce. Sub conducerea lui Alboin, au 

desfiinţat regatul gepid. Regatul lor s-a 

menţinut până în 774, când Carol cel Mare a 

cucerit Pavia şi s-a încoronat ca rege 

longobard.

REGATELE ROMANO-GERMANE



Urmările migraţiilor

 Negative:

- Distrugerea oraşelor antice

- Ruralizarea economiei

- Regresul culturii

 Pozitive:

- Formarea principalelor grupe de 
popoare europene



POPOARE 

LATINE
italieni, spanioli, portughezi, 

francezi, români

POPOARE 

GERMANICE

germani, englezi, suedezi, 

norvegieni, danezi, austrieci, 

elveţieni, olandezi 

POPOARE 

SLAVE

De răsărit: ruşi, bieloruşi, ucraineni

De apus: polonezi, cehi, slovaci

De sud: sârbi,croaţi,sloveni,bulgari

Popoarele europene



Regatul francilor

 A fost întemeiat de Clovis(dinastia Merovingienilor) 

care i-a unit pe franci, a cucerit întreaga Galie, iar  

în 496 a trecut la creştinism.

 În sec al VI-lea devine cel mai întins regat din 

Europa apuseană.

 În sec VI-VIII autoritatea regală decade, puterea 

revenind majordomilor(administratorii curţii regale).

 În 752 devine rege majordomul Pepin cel Scurt

care întemeiază dinastia Carolingiană.



Clovis - regele 
francilor



Imperiul carolingian

Carol cel Mare (768-814)

Cucereşte Italia, nordul Spaniei, Germania

şi crează mărcile.

Organizează imperiul în comitate şi ducate.



Carol cel Mare - împărat 

 La 25 dec 800, este 

încoronat de Papa 

Leon al III- lea ca 

împărat roman. Se 

formează 

I.Carolingian (care 

se dorea o refacere 

a fostului I.Roman).



Epoca lui 
Carol cel Mare

Construcţii la Aachen

Domul din Aachen

Tronul din marmură al 

lui Carol cel Mare



Capela palatină

 A fost construită după modelul Bisericii San 

Vitale din Ravenna. Avea forma unui octogon. 

Cupola, foarte înaltă, era împodobită cu un 

mozaic cu temă religioasă 



Academia palatină

 Academia palatină a luat fiinţă în reşedinţa lui Carol de 

la Aachen. Era un cerc de cărturari şi de sprijinitori ai 

culturii (Paul Diaconul din Italia, Teodulf din Spania, 

Alcuin din Anglia etc.)

Manuscris 

Miniaturi 



Imperiul carolingian după 843

 În 843, prin Tratatul 
de la Verdun,

nepoţii lui Carol 
împart imperiul între 

ei. Părţile ce au 
revenit fiecăruia 

vor constitui baza 
teritorială a trei 

state: Franţa, Italia, 
Germania.


