
FRANKOVSKI FEVDALIZEM - kako je bila
organizirana srednjeveška družba učb. 141-143

Po smrti Karla Velikega je prestol zasedel
njegov sin Ludvik I. Pobožni. Njegovi trije
sinovi, ki so bili naslednji dediči države, so
državo razdelili na tri dele: zahodni, osrednji in
vzhodni del. Iz posameznih delov sta se v
naslednjih stoletjih oblikovali Francija in
Nemčija.

Močne frankovske države ni bilo več. Zapustila pa
je družbeno ureditev - fevdalizem - ki se je ponekod
v Evropi ohranila vse do začetka 20. stoletja.



Z propadom Zahodnorimskega cesarstva v zahodni
Evropi propadejo gospodarske dejavnosti, ki so
povezane z denarnim gospodarstvom. To sta predvsem
obrt in trgovina. 

Gospodarastvo frankovske države je temeljilo na
kmetijstvu.  

Zemlja je bila vladarjeva last. Vladar je velike dele
te zemlje, skupaj s kmeti, ki so tam živeli,
dodeljeval pomočnikom (plemstvu) v upravi,
vojski in cerkvi (cerkveno plemstvo - škofi). Ti
mu v zameno zagotavljajo določeno število
vojakov in pobirajo davke.   

V primeru, da je zemljiška posest dodeljena
začasno jo imenujemo FEVD, v primeru, da
dodeljena posest postane trajna last pa jo
imenujemo ALOD.  
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V začetku v frankovski državi večino prebivalstva
tvorijo svobodni kmetje.

 
Do vladarja imajo vojaško obveznost. To pomeni, da si
morajo zagotoviti orožje in preostalo vojaško opremo
ter se v primeru vojne udeležiti vojnega pohoda.    

Oprema vojaka pešca je stala približno kot ena kmetija.
Kmetje si tega niso mogli privoščiti. Dolžnost služenja
vojske so preložili na zemljiškega gospoda. Kmetje so s
tem izgubili:
- lastništvo nad zemljo
- osebno svobodo

Prej svobodni kmetje so postali podložniki ali tlačani.



Zemljiško gospostvo - FEVD



Značilnosti fevdalne družbe in položaj TLAČANA
ali PODLOŽNIKA v fevdalni družbi

Položaj posameznika v družbi je deden.

Družba se deli na tri skupine ali stanove: 
- plemstvo 
- duhovščino
- tlačani ali podložniki (kmetje)



Položaj PODLOŽNIKA ali TLAČANA:

- tlačani niso smeli oditi z zemljiškega gospostva, 
  kar pomeni, da niso bili osebno svobodni;

- lastniku zemlje, to je zemljiškemu gospodu, 
  so morali obdelovati zemljo in opravljati 
  različna dela  (TLAKA - tudi do 5 dni v tednu) 
  in dajati dajatve v deležu pridelka ali v 
  denarju, ti obveznosti sta bili zapisani v 
  URBARJU;

- zemljiški gospod je bil tudi tlačanov sodnik; 

- za poroko je tlačan potreboval soglasje 
  zemljiškega gospoda;

- 1/10 pridelka so tlačani plačevali cerkvi;

- ker vseh pomembnejših zadevah v življenju 
  tlačana odloča zemljiški gospod, tlačan ni 
  osebno svoboden;

V učbeniku na strani 143 so tri vprašanja. prepiši jih v zvezek in poskušaj naje odgovriti.

Na spletni strani, ki si si jo naložil zadnjič - irokusplus.si/zbirka lahko v zavihku poiščeš video, ki pripoveduje o
srednjeveški fevdalni družbi.


