
Viața cotidiană în evul mediu 

 

O familie de țărani din Europa medievală era alcă- tuită nu doar din părinți și copii, ci și din 

rude de diferite grade: bunici, unchi, nepoți, copii orfani rămași de la diferite rude, femei văduve. 

Majoritatea familiilor locuiau, de regulă, într-o casă situată pe moșia unui nobil. 

Nobilul era interesat să aibă brațe de muncă pentru cultivarea pământului. În schimb, asigura 

protecția țăranilor, cu mica sa armată de cavaleri. În cazul unei invazii, țăranii se puteau ascunde 

în castelul nobilului. 

Pentru munca în gospodărie erau folosiți și copiii. Pe măsură ce creșteau, primeau sarcini mai 

importante. Nu existau școli, iar țăranii nu știau carte. 

Casa țăranului medieval avea, de obicei, o singură cameră, în care erau introduse, în anotimpul 

rece, și animale din gospodărie, pentru a menține căldura. Oamenii dormeau pe saltele de paie 

acoperite cu pături. Într-o parte a casei se găsea o vatră, sursă de căldură și loc unde se pregătea 

mâncarea. 

Casele erau construite din materiale aflate la îndemână: lemn și chirpici în zonele de câmpie, 

lemn sau piatră în zonele de munte. 

 

Satele erau mici. Cele mai multe aveau câteva zeci de case. Nu existau magazine. Cele 

necesare – vase din lut, unelte din metal, roți pentru căruță – erau procurate direct de la meșterii 

care le lucrau. Țesăturile se făceau aproape în fiecare casă, în lunile de iarnă. 

Hrana era obținută în gospodărie: pâine din grâu, orz sau secară, ouă, legume (năut, ceapă, 

mazăre), fructe, produse lactate, pește, animale vânate, uneori carne, miere. Sarea era singurul 

condiment. Piperul era foarte rar și scump. Se putea găsi doar pe masa oamenilor bogați.  

Veșmintele țăranilor erau croite simplu și erau din lână sau cânepă. Era utilizată și pielea 

animalelor. Încălțămintea consta în saboți din lemn, opinci sau cizme din piele, croite rudimentar. 

Speranța de viață era scăzută: aproximativ 30 de ani. Cine depășea 45 de ani era considerat 

bătrân. Multe femei mureau din cauza unor probleme legate de naștere.  

 


