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- a fost rege al francilor, popor de origine germanică; 
- a domnit între anii 768 – 814 d. Hr.; 
- a fost fiul lui Pepin cel Scurt, rege care a inlocuit dinastia merovingiana cu cea 

carolingiana; 
- după moartea tatălui său a condus regatul un timp alături de fratele său, dar după ce 

acesta a murit el a rămas singurul stăpân; 
- a fost un important conducator militar, un imparat iscusit, un aparator de seama al 

crestintatii si un sustinator al Papei;  
         -   a considerat Biserica Catolică un instrument pentru stabilirea ordinii în lume; 

- fost încoronat de către Papa Leon al III-lea, în anul 800, în calitate de împărat roman; 
- imperiul condus de el a luat în acele vremuri denumirea de „Sfântul Imperiu”;  
- capitala şi-a stabilit-o la Aachen (contemporani iau numit-o Noua Roma), oraş aflat 
pe teritoriul Germaniei de astăzi; 

           În timpul domniei sale a reuşit să dubleze teritoriile stăpânite de tatăl său, ocupând 
Italia până la Roma , aproape întreg teritoriul Germaniei de azi şi tot teritoriul Franţei de 
azi, fiind considerat un remarcabil talent militar al epocii. A luptat cu arabii, cu saxonii, cu 
bavarezii, cu avarii. A patruns in Regatul longobard, proclamandu-se rege al Italiei si 
protector al Sfantului Scaun. 

Aici a ridicat clădiri măreţe, cele mai importante fiind un palat şi o capelă, construită 
după modelul unei biserici vestite în acea vreme şi care se afla pe teritotiul Italiei de azi. 

  - este considerat de mulţi istorici ca fiind unul din părinţii Europei şi primul împărat 
european; 
  - a stabilit legături cu Imperiul Bizantin (partea de răsărit a Imperiului Roman); 
 - in perioada domniei sale au activat importante personalitati ale culturii si s-au 
redactat manuscrise;  

 -  a murit în anul 814, fiind înmormântat în propria catedrală.  
- după moartea sa imperiul a început să se destrame,  iar nepoţii săi l-au împărţit în trei 

mari state : Franţa, Germania şi Italia. 
 


