
A FRAGMENTACIÓN DO MUNDO ANTIGO.
(Ver mapas)

1 - A división do imperio romano.  

No ano 395 o emperador Teodosio divide o imperio entre os seus dous fillos:

̶  Para Honorio o Imperio Romano de Occidente con capital en Roma que cae no 
476 conquistado polos hunos, procedentes de Asia central. 

̶ Para  Arcadio  Imperio  Romano  de  Oriente  con  capital  en  Constantinopla, 
despois chamada Bizancio, que cae no 1453 baixo o ataque dos turcos.

2 - Os reinos xermánicos.  

Ocupan o espazo do Imperio Romano de Occidente. 

As invasións bárbaras crean un clima de inseguridade que fai que a xente escape ó 
campo. As cidades perden poboación e o comercio faise inseguro.

A partir do século VI estes pobos bárbaros comezan a asentarse e a cristianizarse. 
Sobresaen:

2.1 - En Hispania:  

Asentáronse os suevos no Noroeste, os visigodos no Centro, e os vándalos no Sur. 

̶ Os visigodos acabaron por impoñerse e fundaron unha monarquía no século VI 
unida en torno ó cristianismo, os matrimonios mixtos, e unha única lexislación. 
Cando  no  711  os  musulmáns  entran  na  península  polo  Sur  os  visigodos 
repréganse cara o Norte. Será o xermolo do Reino de Asturias que iniciará a 
Reconquista cando don Pelaio deteña o seu avance na batalla de Covadonga. 

2.2 - En Francia:  

Na da actual Francia instalaranse os francos que no 732 detiveron o avance dos 
musulmáns na batalla de Poitiers. 

Fundarán unha monarquía que dará orixe a un imperio. O emperador máis famoso 
foi Carlomagno. Este rei foi coroado emperador polo papa dando así lugar a unión de 
relixión e Estado que será característica de toda a Idade Media. 

2.3 - O Imperio Romano de Oriente convértese no Imperio Bizantino.  

Neste imperio mantívose a cultura urbana e o comercio xa que foi quen de conter o 
avance dos pobos bárbaros. 

O seu emperador máis famoso foi Xustiniano (s. VI).

 A partir do s. VII. reprégase sobre a súa zona oriental. 

No 1054  prodúcese o Cisma de Oriente : a Igrexa occidental sepárase da oriental  
xa que Oriente négase a aceptar a autoridade do papa de Roma, e Occidente négase a  
aceptar a autoridade do emperador de Bizancio.
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