
BIZANTINSKO CESARSTVOBIZANTINSKO CESARSTVO
UČB. 164-167UČB. 164-167

Bizanc - Novi Rim (395/476 - 1453)Bizanc - Novi Rim (395/476 - 1453)
Bizantinska država nastane zBizantinska država nastane z
delitvijo rimskega imperija (cesardelitvijo rimskega imperija (cesar
Teodozij) na zahodno in vzhodno Teodozij) na zahodno in vzhodno 
rimsko cesarstvo leta 395.  rimsko cesarstvo leta 395.  

Glavno mesto nove države jeGlavno mesto nove države je
zraslo na temeljih grškega zraslo na temeljih grškega 
mesta Bizanc (Byzantion), kimesta Bizanc (Byzantion), ki
ga je dal preurediti že rimskiga je dal preurediti že rimski
cesar Konstantin Veliki in zacesar Konstantin Veliki in za
katero se že od leta 330 katero se že od leta 330 
pojavlja ime Konstantinopel.pojavlja ime Konstantinopel.

Ovrednoti legoOvrednoti lego
mesta! mesta! 



Jedro mesta je stalo na polotoku, ki ga je z Jedro mesta je stalo na polotoku, ki ga je z 
morske in kopne strani varovalo mogočnomorske in kopne strani varovalo mogočno
obzidje.obzidje.

Rekonstrukcija obzidjaRekonstrukcija obzidja
v neki računalniški v neki računalniški 
igrici.igrici.

Ohranjeni deli obzidjaOhranjeni deli obzidja



Obseg države se je skozi stoletja pogosto spreminjalObseg države se je skozi stoletja pogosto spreminjal

Največji obseg doseže država v času vladavineNajvečji obseg doseže država v času vladavine
cesarja Justinijana, ki je vladal v letih 527-565.cesarja Justinijana, ki je vladal v letih 527-565.

Primerjaj zemljevide.Primerjaj zemljevide.

V visokem in poznem srednjem veku se obsegV visokem in poznem srednjem veku se obseg
države skrči na mesto Bizanc, ki ima zaledje ledržave skrči na mesto Bizanc, ki ima zaledje le
še na Balkanskem polotoku.še na Balkanskem polotoku.



Leta 1453 je po težkem obleganju turški sultanLeta 1453 je po težkem obleganju turški sultan
Mehmed II. Osvajalec zavzel Konstantinopel terMehmed II. Osvajalec zavzel Konstantinopel ter
tja preselil svoj dvor.   tja preselil svoj dvor.   

Zahodno rimsko cesarstvo je dokončno propadlo,Zahodno rimsko cesarstvo je dokončno propadlo,
vendar se je država ohranila približno 1000 let dlje,vendar se je država ohranila približno 1000 let dlje,
kot nekdanja zahodna polovica cesarstva.kot nekdanja zahodna polovica cesarstva.



VODENJE DRŽAVE IN GOSPODARSKEVODENJE DRŽAVE IN GOSPODARSKE
RAZMERERAZMERE

Bizantinski cesar je bil vrhovni vojaški Bizantinski cesar je bil vrhovni vojaški 
poveljnik, vrhovni sodnik in zakonodajalec. poveljnik, vrhovni sodnik in zakonodajalec. 
Kot glavnemu branilcu vere, so mu morali Kot glavnemu branilcu vere, so mu morali 
priznavati nadoblast tudi najvišji cerkveni priznavati nadoblast tudi najvišji cerkveni 
dostojanstveniki (patriarhi, ki so se imeli dostojanstveniki (patriarhi, ki so se imeli 
enakovredne papežem).enakovredne papežem).

Cesar JustinijanCesar Justinijan





Značilnosti bizantinske kultureZnačilnosti bizantinske kulture

- KOT URADNI JEZIK SE POSTOPOMA - KOT URADNI JEZIK SE POSTOPOMA 
  UVELJAVI GRŠČINA, KI POPOLNOMA   UVELJAVI GRŠČINA, KI POPOLNOMA 
  ZAMENJA LATINŠČINO  ZAMENJA LATINŠČINO

- CERKVENI POGLAVARJI V BIZANCU   - CERKVENI POGLAVARJI V BIZANCU   
  (PATRIARHI), SO SE IMELI ZA   (PATRIARHI), SO SE IMELI ZA 
  ENAKOVREDNE PAPEŽEM, ČESAR   ENAKOVREDNE PAPEŽEM, ČESAR 
  RIMSKI ŠKOFJE, KOT NASLEDNIKI sv.   RIMSKI ŠKOFJE, KOT NASLEDNIKI sv. 
  Petra, niso priznavali. To je leta 1054   Petra, niso priznavali. To je leta 1054 
  pripeljalo do cerkvenega razkola v   pripeljalo do cerkvenega razkola v 
  katoliški cerkvi. V Bizancu se je   katoliški cerkvi. V Bizancu se je 
  uveljavila PRAVOSLAVNA CERKEV.  uveljavila PRAVOSLAVNA CERKEV.



V času vladarja cesarja Justinijana so biliV času vladarja cesarja Justinijana so bili
objavljeni zakoni, ki so v veliki meri objavljeni zakoni, ki so v veliki meri 
temeljili na zakonih, ki so veljali v rimskemtemeljili na zakonih, ki so veljali v rimskem
cesarstvu, torej na rimskem pravu.cesarstvu, torej na rimskem pravu.

Justinijanov kodeks, napisan je bil vJustinijanov kodeks, napisan je bil v
latinskem jezikulatinskem jeziku

IZ ČESA LAHKO SKLEPAŠ, DA JEIZ ČESA LAHKO SKLEPAŠ, DA JE
UREDITEV BIZANTINSKE DRŽAVEUREDITEV BIZANTINSKE DRŽAVE
TEMELJILA NA RIMSKI DRŽAVNITEMELJILA NA RIMSKI DRŽAVNI
UREDITVI?UREDITVI?  



GRADBENIŠTVO IN UMETNOSTGRADBENIŠTVO IN UMETNOST

Cerkev Svete ModrostiCerkev Svete Modrosti
(Sofije) je dal zgraditi(Sofije) je dal zgraditi
cesar Justinijan. cesar Justinijan. 



V LIKOVNI UMETNOSTI SO PREVLADOVALIV LIKOVNI UMETNOSTI SO PREVLADOVALI
MOZAIKI, FRESKE IN IKONE MOZAIKI, FRESKE IN IKONE 



IKONEIKONE

Praviloma prikazujejo Jezusa, Marijo inPraviloma prikazujejo Jezusa, Marijo in
pa svetnike. Praviloma so narisane napa svetnike. Praviloma so narisane na
leseni podlagi, veliko je zlate barve.leseni podlagi, veliko je zlate barve.
Danes so značilne za vse pravoslavneDanes so značilne za vse pravoslavne
cerkve.cerkve.





Grški ogenj - tajna formulaGrški ogenj - tajna formula


