
DRŽAVE V ZAHODNI EVROPI PO PROPADU ZAHODNORIMSKEGA CESARSTVA 

• FRANKOVSKA DRŽAVA ("evropsko kraljestvo") – KAROLINŠKA DRŽAVA 

To je bila germanska država v 8. in 9. stoletju, ki je obsegala dele današnje: Španije, Švice, 

Italije, Nemčije, Belgije, Francije, Avstrije. 

VLADARJI: 

Klodvik I.          * Utrdil krščanstvo. 

Karel Martel   * Pregnal Arabce, ki so vdirali v Evropo. 

Pipin Mali        * Utrdil državo, povečal trgovino. 

Karel Veliki (iz dinastije Karolingov) - * Utrdil FEVDALIZEM, bojeval se je proti muslimanom. 

Leta 800 se je okronal za rimskega cesarja - iz kraljevine nastane cesarstvo. Skrbel je za 

izobraževanje-cerkveno šolstvo. Bil je sodobnik  arabskega vladarja Haruna el Rašida (šah, 

pripovedke Tisoč in ena noč). Po njegovi smrti  leta 843 država razpade na tri dele. 

Karel Veliki je postal prvi naslednik rimskih cesarjev. V pomoč pri vladanju mu je bila rimsko-

katoliška cerkev. Po letu 820 smo pod frankovsko oblast spadali tudi Slovenci. 

Več o Karlu Velikem si preberi v SDZ, str. 62, nal. 3 in jo reši. 

 

• PAPEŠKA DRŽAVA 

Krepitev moči papeža, saj so ga podpirali frankovski kralji (podelili so jim zemljo s središčem 

v Rimu) 

Širjenje krščanstva po zahodni Evropi = spreobračanje ljudi – misijonarji (miroljubno, zelo 

nasilno).  

LOČITVE CERKVA:  

1054 končna ločitev cerkva: 

 • Zahodno krščansko cerkev je vodil papež v Rimu. Imenoval je škofe, ki so mu bili     

     podrejeni. Cerkev se danes imenuje rimskokatoliška. 

• Vzhodno krščanska cerkev (Konstantinopel) je imela več poglavarjev (patriarhov), ikone, 

   duhovniki se lahko poročijo. Cerkev se danes imenuje pravoslavna. 

___________________________________________________________________________ 

PONOVIMO 

Vprašanja za utrjevanje znanja (ne piši, utrjuj ustno!) 

1. Katere države je zajemala Frankovska država? 



2. Kako velik kralj je bil Karel Veliki? 

3. Kaj se je z njo zgodilo po njegovi smrti? 

4. Kako se je razdelila krščanska cerkev v 11. stoletju? 

5. V čem je bil pomen papeža in Papeške države? 

PREMISLI (znam za več …) 

1. V čem je bila nova podoba zahodne Evrope drugačna in v čem enaka zahodni Evropi v 

času rimske dobe? 

      2. Kakšni odnosi vladajo med zahodno in vzhodno cerkvijo danes? 

 


