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Centralizarea statelor medievale 

 

Centralizarea: 

• a reprezentat o subordonare a întregului teritoriu al statelor medievale sub o 
conducere unică; 

• a eliminat situația de anarhie specifică feudalismului; 
• s-a produs prin mărirea domeniului regal atât prin confiscări și războaie, cât și prin 

căsătorii. 

I. Factori 

- Întărirea autorității centrale (Curtea regală); 

- Dezvoltarea orașelor și lărgirea schimburilor comerciale au dus la scăderea puterii 
economice a nobilimii, deoarece domeniile feudale nu mai erau principala sursă de bogăție; 

- Alianța regalității cu orășenii, țăranii și clerul, categorii sociale nemulțumite de starea de 
dezordine menținută de nobili; 

- Dotarea armatei cu arme de foc; 

II. Franța 

Cele mai importante instituții în jurul cărora s-a realizat procesul de centralizare au fost 
Curtea Regală și Consiliul Regal! 

-  Filip al II-lea August (1180-1223) a profitat de luptele pentru tronul Angliei 
confiscând posesiunile regelui englez de pe teritoriul Franței. 

- Ludovic al IX-lea cel Sfânt (1226-1270) a consolidat cuceririle predecesorilor săi, 
silindu-l pe Henric al III-lea să i se declare vasalul principal. A întărit instituțiile 
administrative și financiare. 

- Filip al IV-lea cel Frumos (1285-1314) a alipit la domeniul regal bogata provincie 
Champagne, a convocat pentru prima dată Stările Generale (formate din principalele 
categorii sociale) și a ieșit învingător în conflictul cu papa Bonifaciu al VIII-lea. 

- Ludovic al XI-lea (1461-1483) a anexat regatul Burgundiei. 

III. Anglia 

- În 1066 în urma Bătăliei de la Hastings teritoriul a fost ocupat de Wilhelm Cuceritorul 
a pus bazele dinastiei normande a Angliei. 

- Henric al II-lea Plantagenet (1154-1189) a organizat administrativ, juridic și financiar 
întregul regat. 

- Richard Inimă de Leu a participat la Cruciada a III-a, timp în care locul său a fost luat 
de Ioan fără de țară. 

- În timpul Războiului de o sută de ani (1337-1453), puterea regală a scăzut pe fondul 
situației incerte. 

- Războiul celor două roze 1455 și 1485 – în urma luptelor dintre nobili, puterea a fost 
preluată de dinastia Tudor. 

- A fost instaurat absolutismul monarhic 

 


