
Šola na daljavo, 7. razred 

 

Utrjevanje in priprava na novo snov skozi delo z zgodovinskimi viri 

 

Spodaj imate prepis večih zgodovinskih virov. Preberite vire in rešite naloge! 

 

 

V času, ko je propadalo Rimsko cesarstvo je prihajalo do spopadov med kristjani in 

pogani glede tega, katera vera bo prevladala v cesarstvu. Krščanstvo doživi veliko zumago 

nad pogani, ko je izdan spodnji edikt. 

 

Kaj določa ta edikt? 

Kdo ga je dal napisati? 

Zakaj je pomemben za zgodovino Evrope in krščanstva? 

V učbeniku in na spletu poišči podatke o cesarju Teodoziju. Ugotovi zakaj je bila njegova 

vladavina tako pomembna za zgodovina Rima in Evrope? 

 

1. Vir: Izsek iz zbirke rimskih zakonov Codex Thodoosianus (prosti prevod) 

(https://la.wikisource.org/wiki/Codex_Theodosianus/Liber_XVI#I.2, datum: 22.3.2020) 

 

Edikt cesarjev Gratijana, Valentinijana in Teodozija prebivalcem Konstantinopla 

 

Naša želja je, da vsi narodi, ki so podrejeni našemu usmiljenju in zmernosti, nadaljujejo v 

izražanju vere, ki jo je Rimljanom prinesel apostol Peter, ki se je vestno ohranila po tradiciji in 

jo sedaj izražajo papež Damasus in Peter, škof Aleksandrije. Naj sledimo naukom apostolov in 

doktrini evangelijev. Verjemimo v eno božanstvo Očeta in Sina in Svetega duha, v enaki 

veličini in v sveti Trojici. 

Sledilcem tega zakona podeljujemo naziv katoliški kristjani, druge, ki so po naši sodbi neumni 

norci, pa zaznamujemo z sramotnim nazivom krivoverca… Najprej bodo kaznovani z božjo 

sodbo in potem še z kaznijo, ki jo bodo določili naši uradniki, v skladu z božjo voljo. 

Izdano v Thessaloniki, tretji dan pred marčevskimi kalend, med petim konzulatom cesarja 

Gratijana in prvim cesarja Teodozija. (o.p. 27. februar 380 n.št.). 

 

https://la.wikisource.org/wiki/Codex_Theodosianus/Liber_XVI#I.2


 

Proti koncu 4. stoletja našega štetja začne Rim počasi izgubljati boj proti tujim ljudstvom 

(Rimljani so za ta ljudstva uporabljali skupno ime barbari). Eden največjih porazov Rima 

je bila bitka pri Adrianoplu. 

 

2. Vir: Izsek iz knjige Ammijana Marcelina: Res Gestae (prosti prevod) 

(http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Ammian/31*.html, datum 22.3.2020) 

 

Tako so  barbari, čigar oči so bliskale od vojne norosti, sledili našim vojakom. Kri naših vojakov 

se je shladila iz strahu, nekateri so padli brez, da bi vedeli, kdo jih je zadel, nekatere je pokopala 

že sama teža napadalcev, nekateri so padli pod meči svojih tovarišev… saj ni bilo usmiljenja 

za tiste, ki so bežali. Poleg tega so bile ceste blokirane s strani ranjenih,.., ter trupli konj. Tem 

nezamenljivim izgubam, tako dragim za rimsko državo, je naredila konec noč brez lune. 

Ko je padala noč je bil cesar, ki se je domnevno zmešal med navadnimi vojaki, smrtno ranjen 

od puščice in v kratkem izdihnil. Njegovo truplo ni bilo nikoli najdeno. 

 

 

Iz besedila izpišite kaj lahko ugotovite o poteku bitke? Kateri podatki nam povedo, da je 

bila ta bitka zares strahoten poraz za Rim? Kaj je rešilo Rim pred še hujšimi izgubami? 

 

 

 

Rim je vse težje nadomeščal izgube, ki jih je utrpel v vojnah brez prestanka. Tuja ljudstva 

so vedno bolj ogrožala celovitost cesarstva. Leta 410 so Goti, ljudstvo germanskega izvora 

oplenili Rim. 

 

3. Vir: Izsek iz Zosimus: Historia Nova (prosti prevod) 

(http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0490-

0510,_Zosimus,_Historia_Nova_(Green_and_Chaplin_AD_1814),_EN.pdf, datum:22.03.2020) 

 

Alarik (vodja gotov o.p.) je oblegal Rim dve leti, cesar Honorij, ki je imel svoj sedež v Ravenni 

ni imel niti odločnosti niti moči, da bi pomagal mestu… Zato so se Goti odločili mesto 

oblegati... Odločili so se, da bodo mesto zavzeli s prevaro. Pretvarjali so se, da se bodo vrnili v 

svojo deželo in so pred odhodom dali rimskim veljakom v dar 300 mladih moških, znanih po 

svoji moči in pogumu. Teh 300 se je na dogovorjen dan ob poldne zbralo pri mestnih vratih, 

presenetilo stražarje in odprlo mestna vrata za čakajoče Gote… Rimljani so takoj začeli z 

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Ammian/31*.html
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0490-0510,_Zosimus,_Historia_Nova_(Green_and_Chaplin_AD_1814),_EN.pdf
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0490-0510,_Zosimus,_Historia_Nova_(Green_and_Chaplin_AD_1814),_EN.pdf


ropanjem mesta…Alarik pa je ukazal svojim vojakom, da ne smejo raniti tistih, ki so se zatekli 

v cerkve… kar so njegovi vojaki tudi upoštevali. 

Ko je cesar Honorij slišal da je Rim (po latinsko Roma) padel se je izredno začudil, saj je to 

razumel, kot da je padel njegov galski prijatelj po imenu Roma, s katerim se je ravnokar 

pogovarjal, ni pa pomislil na mesto. 

 

Kaj lahko iz zgornjega vira ugotovimo o Gotih? 

Kaj lahko ugotovimo njihovemu vladarju Alariku? 

Kaj nam pove o cesarju Honoriju? 

 

 

 

Nekdanjo ozemlje Rimskega cesarstva so si med seboj razdelila številna ljudstva, ki so se 

pogosto borila tudi med seboj. Spodnji vir na pripoveduje o bitki Nedau, kjer so se 

podrejena ljudstva uprla nadvladi Hunov. 

 

 

4. Vir: Izsek iz Jordanes : Getica, (prosti prevod) 

(https://people.ucalgary.ca/~vandersp/Courses/texts/jordgeti.html, datum 22.3.2020= 

In tako so se najpogumnejši narodi raztrgali med seboj. In lahko se je videlo neverjetno podobo, 

lahko si videl Gote kako se borijo s sulicami, Gepide, ki vihtijo meče,…, Svebi, ki se borijo na 

tleh, Hune z loki, Alani, ki se borijo v težkih oklepih in Heruli v lahkih.  

 

 

Katera ljudstva so se borila v bitki? 

Kaj lahko teh ljudstvih ugotovimo iz zgornjega vira? 

https://people.ucalgary.ca/~vandersp/Courses/texts/jordgeti.html

