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I. Prin creșterea aparatului administrativ și a birocrației, califii cedează din puterea politică, 
demnitarilor de stat ca de exemplu vizirii. Aceasta atrage după sine și fragmentarea 
imperiului în secolul IX în emirate independente (ca: Aghlabizi, Tulunizi, Tahirizi și 
Samanizi). La începutul secolului al X-lea fragmentarea politică continuă prin formarea de 
califate independente în Maghreb și Andaluzia a dinastiei Fatimide și Umayyade. Pe la 
mijlocul secolului X califatul din Bagdad pierde definitiv controlul politic, puterea fiind 
preluată de buyzi persani respectiv de turci, califii devenind numai conducători spirituali ai 
musulmanilor. 

Urmează o perioadă în secolul al XII-lea când califii reușesc să recâștige influența 
politică. Califatul din Bagdad este distrus și prădat în 1258 de mongoli, sub conducerea lui 
Hulagu (1217-1265), nepotul lui Ginghis Han. Unii din membrii dinastiei reușesc să se 
refugieze în Egipt; astfel un prinț Abbasid în 1261, ajutat de sultanul mamelucilor Baibars 
(1223 - 1277), va fi calif pe tronul din Cairo, având însă numai o funcție spirituală. 
 

II. Regatul franc s-a format ca urmare a unirii celor două mari uniuni de triburi (francii salieni 
si francii ripuani). Aceasta unificare a făcut-o Clovis (481-511), care este considerat și 
întemeietorul dinastiei Merovingiene. El a reușit să extindă stăpânirea francilor asupra 
întregii Galii, fie cucerind celelalte triburi (tot de origine germanică), sau supunându-le 
autorității lui, cum face cu burgunzii. Foarte important este că se creștinează în tradiția 
ortodoxă. Acest lucru îi conferă un ascendent asupra celorlalte popoare barbare din Galia, 
și, aliindu-se cu Biserica, reușește să-și consolideze puterea în regat. În același timp el 
reușește să-și apropie și populația galo-romană (de confesiune ortodoxă). Regatul constituit 
de Clovis e alcătuit după modelul tradiției germane, în sensul că nu are granițe fixe, acestea 
fiind flexibile în funcție de cuceriri. Nu exista un oraș capitală, permanent reședință regală. 
Reședința regală era acolo unde era regele, itinerantă. Toți locuitorii țării îi sunt supuși. 
 

III. Statul era văzut ca un bun patrimonial, ca un bun ce putea fi lăsat moștenire. Din acest 
motiv statul putea fi împărțit între fii mortului. Aceste elemente de mai sus au reprezentat 
un impediment foarte serios în calea consolidării regatului franc. La moartea lui Clovis în 
511, fii săi și-au împărțit regatul în 4 părți egale. Apoi s-au dat între ei lupte pentru 
supremație. Acești regi pentru a răsplăti vitejii care luptau pentru ei, încep sa le facă donații 
(beneficium). Cu timpul, domeniul patrimonial scade în favoarea acestor nobili, încât 
regele își pierde total puterea, rămânând doar formal "rege". De aceasta situație aveau să 
profite administratorii palatului regal, numiți majordomi. Ei au reușit sa strângă averi 
importante din punct de vedere funciar, și le-au lăsat moștenire. 

 


