
Domeniul feudal 

 

 

În Evul Mediu, Europa era organizată într-un sistem feudal. În 

cadrul acestuia, monarhul era considerat stăpânul întregului pământ 

și al locuitorilor unei țări. Deoarece nu putea administra direct toată 

țara, el împărțea suprafețe întinse de pământ unor nobili, sub formă 

de feude (domenii feudale). În schimb, nobilii ofereau monarhului 

loialitate și resurse militare. La rândul lor, nobilii care primeau feude 

de la rege puteau oferi domenii mai mici altor nobili, pentru a 

dispune de un număr de oameni loiali și de forță militară. 

Prin acest sistem, relația de supunere și de loialitate față de un 

stat, existentă în Antichitate, a fost înlocuită cu o relație de loialitate 

și protecție personală. Sistemul feudal a apărut în sec. VIII și a atins 

maturitatea în sec. XIII. El a avut o formă standard în Europa 

occidentală, dar s-a manifestat, cu mici diferențe, în toată Europa. 

Cel care oferea un domeniu feudal era numit senior, iar cel care primea devenea vasalul („omul”) acestuia. Legătura de vasalitate 

era consfințită în cadrul unei ceremonii speciale, în care vasalul jura credință seniorului, iar acesta îi oferea un simbol a l feudei. Un 

senior putea avea mai mulți vasali. Puterea lui era indicată de întinderea propriei moșii, administrată direct, și de numărul de vasali. 

De cele mai multe ori, feuda însemna pământ și țărani care munceau pământul, dar putea fi și un oraș, veniturile dintr-o vamă, o 

pădure etc.  

Activitatea pe domeniu era astfel organizată încât să asigure toate resursele necesare acelui domeniu. Fiecare nobil încerca să-și 

producă singur bunurile de care avea nevoie. Așa se face că un domeniu avea, de regulă, pământ arabil, vii, livezi, pășuni, mori pentru 

măcinat cerealele, ateliere de tâmplărie, fierărie, olărit, țesut, tăbăcării (ateliere de prelucrare a pieilor de animale), păduri pentru lemn 

și pentru vânătoare, iazuri cu pești. 

Domeniul era împărțit în două categorii de terenuri: rezerva feudală (sesia), ale cărei produse reveneau în totalitate nobilului, și 

loturile țăranilor (mansi). Loturile și gospodăriile țăranilor erau proprietatea nobilului. Țăranii erau proprietari doar ai uneltelor și 

animalelor de muncă. 

 

 



 
 

 

 


