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УВОД  

 

 

    Пре доласка Јустинијна на власт у Византији су се догодиле крупне и значајне 

ствари, али не само у Византији већ и у западном делу царства...Док су у Византији ти 

догађаји били углавном везани за верска питања, смењивање на престолу, ослобађање 

притиска од страних утицаја и слично, запад је тонуо у руке варвара и постајао лак 

плен... 

     У Византији јесте одувек постојала тежња да се овлада ти делом света у потпуности 

али је царство мучио велики проблем са верском проблематиком и као да нико до 

Јустинијана није био довољно храбар да пресече то питање због којег се иначе царство 

кочило у сваком погледу развијања. Није само то једина заслуга овог великог и 

знамемитог цара, није ни близу. Јустинијан као да  је био изабран да се некако све 

појединости сложе баш када он седне на престо. Сигурно да није све било тако лако 

као што се можда неком данас чини из ове перспективе када посматра поступке и 

кораке које је радио овај цар. Па неко може да каже да је њему било лако зато што је 

имао људе око себе кави се само пожелети могу. Они заборављају да је Он и само Он 

заслужан што су сви они нашли у том тренутку уз њега и пружили му невероватну 

помоћ и подршку у сваком могућем погледу. 

    Није лако писати о човеку који само човек а постигао је тако пуно и тако много. 

Када сам почео са писањем овог семинарског рада, када сам почео дубље да мислим о 

тим тренутцима његовог војевања и доношења важних одлука нисам могао а да се не 

замислим колика је он величина био не само у времену у којем је живео него и дан 

данас. 

    Огромну и највећу помоћ при писању овог рада  ми је свкако пружила књига : 

Георгије Острогорски, Историја Византије, Народна књига Алфа, Београд, 1998. да 

бих схватио неке опште црте и целокупну ситуацију. Па је она заступљена готово кроз 

цео рад и сваку моју тезу. Док сам се за религијско питање доста ослонио на дело : 

Протореј Радомир В. Поповић, Извори за црквену историју, Р.В. Поповић, Београд,  
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---- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE 

PREUZETI NA SAJTU WWW.MATURSKI.NET ---- 
 
 

BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 
RAZMENA LINKOVA - RAZMENA RADOVA 

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI. 
 

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  
WWW.MAGISTARSKI.COM 

WWW.MATURSKIRADOVI.NET  
 

 
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  MATURSKI 
RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM 
PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOŽETE TAČNO 
DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE  GOTOVI SEMINARSKI, 

DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI  KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN 
I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  NE NAĐETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE 
NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA 

RADOVA.  PITANJA I ODGOVORE MOŽETE DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA 

maturskiradovi.net@gmail.com 
 

 

http://www.maturski.net/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.seminarskirad.org/
http://www.magistarski.com/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/forum/Forum-diplomski-radovi
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturskiradovi.net/forum
mailto:maturskiradovi.net@gmail.com
http://www.maturskiradovi.net/eshop�

