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Statul Roman 

Decăderea statului roman 

1. Criza Imperiului Roman 

În secolul al III-lea Imperiul Roman a început să se confrunte o criză complexă 

determinată de următoarele cauze: 

 Atacurile migratorilor germanici la hotarele imperiului 

 Anarhia militară (legiunile își numeau generalii ca împărați, Imperiul având la 

un moment dat 30 de împărați proclamați în diferite regiuni) 

 Criza economică 

 Înlocuirea sclavilor cu coloni (țărani liberi care munceau pe latifundii)  

 Răspândirea creștinismului, noua religie care combătea politeismul 

 Barbarizarea armatei romane prin angajarea luptătorilor germani ca soldați 

 

2. Încercări de salvare a Imperiului Roman 

 La sfârșitul secolului al III-lea împăratul Dioclețian i-a persecutat pe creștini 

încercând să împiedice noua religie. În instaurat Tetrarhia-împărțirea 

imperiului în 4 zone conduse de 2 Cezari si 2 Augustus. 

 Împăratul Constantin cel Mare 

 În 313 prin Edictul din Milan a legiferat creștinismul alături de 

politeism 

 În 330 a întemeiat orașul Constantinopol pe ruinele vechii colonii 

grecești Byzantium și a mutat aici capitala imperiului  

 Împăratul Teodosius 

 A interzis cultele păgâne și a declarat creștinismul religie oficială a 

imperiului 

 În 395, pentru a mai bună administrare a împărțit Imperiul Roman în 

1. Imperiul Roman de Răsărit, cu capitala la Constantinopol, condus 

de fiul său Arcadius. Imperiul a durat până in 1453, când 

Constantinopol a fost cucerit de turcii otomani conduși de 

Mahomed al II-lea. 

2. Imperiul Roman de Apus cu capitala la Roma, apoi la Ravena, 

condus de fiul său Honorius. Imperiul a durat până în 476 când 

ultimul împărat roman, Romulus (!!) Augustulus, în vârstă de 13 

ani (!) a fost detronat de către comandantul german al armatei 

romane, Odoacru. 

Prăbușirea Imperiului Roman de Apus a marcat sfârșitul Antichității și trecerea la 

Evul Mediu. Evoluția a fost diferită în timp de la o regiune la alta. 
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