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Rezumat. În acest scurt articol s-a urmărit succint fenomenul marii migraţii, 

desfăşurat între secolul IV a. Chr. - sec. XIII p. Chr. A fost o permanentă mişcare a 

popoarelor către zonele Europei, unde a stăpânit Imperiul Roman. Urmarea marii 

migraţii a fost distrugerea civilizaţiei romane. O altă consecinţă a constat în 

formarea popoarelor moderne din Europa. În partea occidentală a continentului în 

structura noilor popoare moderne un rol important l-au avut popoarele germanice. În 

partea de est a Europei, popoarele slave au fost fermentul care a contribuit la 

formarea popoarelor moderne.  
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Am dat acest titlu de „mic eseu”, deoarece este imposibil ca într-un simplu 

articol să discut problematica pusă de fenomenul demografic cunoscut sub numele 

de „marea migraţie”, produs între secolul IV a. Chr. şi secolul XIII p. Chr. pe 

întreg spaţiul eurasiatic. În sprijinul acestei afirmaţii pot arăta că unii dintre cei 

mai cunoscuţi istorici care s-au ocupat în mod special de această temă, cum au 

fost Ferdinad Lot2 şi, în ultimul timp, profesorul de la Caen, Lucien Musset3 nu au 

ajuns la rezultate definitive, fiind obligaţi să se limiteze la formularea unor 

ipoteze4. I-am amintit pe cei doi mari istorici francezi, căci ambii au remarcat 

                                                    
1 Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. 
2 Cf. Ferdinand Lot, Les invasions germaniques, la pénétration mutuelle du monde barbare et du 

monde romain, Payot, Paris, 1935, passim; idem, Les invasions barbares et le peuplement de 

l'Europe. Vol. 1 Introduction à l'intelligence des derniers traités de paix, vol. 2 Slaves de l'est, 

Finno-Ougriens, Turcs et Mongols, États issus de la décomposition des empires du centre et de 

l'est, Payot, Paris, 1937, passim;  
3 Cf. Lucien Musset, 1. Les invasions: les vagues germaniques, Presses universitaires de France, 

Paris, 1965, passim; idem, 2. Les invasions: le second assaut contre l'Europe chrétienne, Presses 

universitaires de France, Paris, 1965, passim; traduse şi în limba română sub titlurile: L. Musset, 

Invaziile, 1, Valurile germanice, Ed. Corint, Bucureşti, 2002, passim; idem, Invaziile, 2, Al doilea 

asalt asupra Europei creştine, Ed. Corint, Bucureşti, 2002, passim. O încercare de a trata 

problema migraţiilor a se vedea şi la Victor Spinei, The Great Migrations în the East and South 

East of Europe from the Ninth to the Thirteenth Century, Romanian Culturale Institute and 

Museum of Brăila Istros Publishing House, Cluj-Napoca, 2003, passim.  
4 Se pot da ca exemplu cauzele care au determinat migraţiile: F. Lot a prezentat fenomenul 

demografic ca pe un joc de bile care s-au mişcat, lovindu-se una de cealaltă, iar L. Musset ca pe o 

mişcare istorică amplă, încadrată într-o mişcare generală, perpetuă, existentă în istoria omenirii, ca 

o continuare a celei anterioare, migraţia indo-europeană. 


