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„Sub Francisc I monarhia franceza era pentru Machiavelli modelul perfect al unui stat. 
Regatul era centralizat, eficient administrat, avea o armată puternică, asigurase ordinea și 
stabilitatea în viața politică. Totodată creându-se și o curte stralucită, a cărei magnificiență o 
exprimau și splendidele castele de pe valea Loarei. Concordatul de la Bologna lăsa 
monarhului un control aproape absolut asupra bisericii; iar dreptul de a-și alege episcopii și 
abații regatului îi asigurau venituri enorme. 
 Puterea absolută a regelui era recunoscută de drept: prin actul solemn al încoronării 
suveranitatea era de drept divin. În actiunile sale nu răspundea decât în fața lui Dumnezeu. El 
își rezerva toate drepturile: să declare razboi și să încheie pace, să emită legi, să impună taxe 
și impozite, să administreze justiția, să dirijeze întreaga viață economică, să controleze 
alegerile municipale, precum și activitatea corporațiilor punându-le sub jurisdicția 
funcționarilor săi.  
 Regele este și seful justiției. Regele are un consiliu privat în care se iau deciziile de 
ordin politic. Un alt consiliu, condus de cancelar, are competențe de ordin juridic și 
administrative; în timp ce Marele Consiliu funcționează ca o curte suprema de justiție. “ 

   ( Ovidiu Drimba - Istoria culturii si civilizatiei, vol. 9 )  
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„Opera de unificare teritoriala a tarii dusa de Regii Catolici (Ferdinand si Isabela) a 
fost continuata in directia organizarii economice, politice si sociale a statului. Dificultatile 
intampinate in acest sens erau mari. Prerogativele regelui erau limitate de pozitia marii 
nobilimi, de ordinele militare, de parlamente (cortes), de uniunile oraselor castiliene si de 
puternica organizare socio-economica din domeniul pastoral si textile-mesta. 

Pe de alta parte, unificarea regatului intampina dificultati si datorita eterogenitatii 
entice a marelui numar de arabi (moriscos), si de evrei crestinati (marranos) - precum si 
lingvistice: araba, castiliana, catalana, basca. 

In domeniul politic, Ferdinand guverna prin intermediul unui consiliu regal; iar in 
Catalonia si Valencia, prin viceregi si prin adunarile locale. Ferdinand a refacut domeniul 
regal, a devenit seful ordinelor militare, ale caror venituri au fost trecute astfel Coroanei. 
Marea nobilime, care sustinea Coroana a fost recompensata. Membrii micii nobilimi – 
hidalgos - au fost incorporati noului sistem, ca functionari civili si militari. Astfel nobilimea 
devine aliata monarhiei. 

Liga oraselor a devenit o institutie guvernativa, monarhul numindu-si functionarii, 
astfel incat autonomia oraselor a fost mult redusa.” 

   ( Ovidiu Drimba - Istoria culturii si civilizatiei, vol. 9 )  
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Despre raportul dintre puterea lumeasca si cea spirituala 
„Ca exista o singura sfanta catolica si apostoliceasca Biserica noi suntem obligati sa 

credem si sa tinem, ca in afara acestei Biserici nu se afla mantuire sau iertarea pacatelor. De 
aceea se afla un singur trup si un singur cap al acestei  uneia si singure Biserici, nu doua 
capete ca si cum ar fi un monstru, si anume Hristos si vicarul lui Hristos, urmasul lui Petru si 
Pavel. Ni se spune prin cuvintele Evanghelie ca in aceasta Biserica si in puterea ei sunt doua 
spade, una spirituala si una temporala. Una e folosita pentru Biserica, cealalta de catre 
Biserica, una prin mana preotului, cealalta prin mana regilor si a soldatilor, desi la vointa 
preotului. O sabie trebuie sa fie sub cealalta si autoritatea temporala supusa puterii spirituale. 
Deoarece apostolul spune: Nu este stapanire decat de la Dumnezeu, iar cele ce sunt de la 
Dumnezeu sunt randuite. 



Ca atare, daca puterea pamanteasca greseste, trebuie judecata de catre puterea 
spirituala, daca o putere spirituala greseste, trebuie judecata de superioara ei, dar daca 
suprema putere spirituala greseste, poate fi judecata doar de catre Dumnezeu. De aceea 
declaram si pronuntam ca este necesar pentru mantuirea oricarei fiinte omenesti ca sa fie 
supusa pontifului roman.” 

( Unam Sanctum, 1302, Bula papala emisa de Papa Bonifaciu al VIII-lea) 
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Imaginea statului feudal 
„Statul e corpul insufletit prin dar divin; preotii detin locul sufletului. Principele detine 

locul capului in stat, supus lui Dumnezeu si preotilor, pentru ca si in corpul omenesc capul e 
animat si guvernat de suflet. Locul inimii este Senatul; ochii, urechile, limba sunt judecatorii; 
mainile sunt functionarii si soldatii; coastele sunt cei care-l sprijina pe Principe; stomacul si 
intestinele sunt administratorii lucrurilor private; picioarele sunt taranii. Incarnand puterea 
publica principele depinde de puterea tuturor; el trebuie sa se ingrijeasca de sanatatea tuturor.” 

( John de Salisbury-Polycratos, secXII ) 
 


