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УВОД

У историји средње, западне и јужне Европе, распадом велике Римске Империје 476.

године, почиње ново историјско раздобље, односно средњи век.

Пропашћу античке цивилизације и робовласничког друштвеног поретка,  до изражаја

долази хришћанство. То је период када владају феудални друштвени односи. Постоје две

класе: феудалци и кметови и два сталежа у оквиру класе феудалаца, односно световни

(племство) и духовни (свештенство).

На класним друштвеним односима засновано је и васпитање, односно оно има класни и

сталешки карактер, што значи да се организује само за класу феудалаца, а разлике постоје

у васпитању сваког сталежа, (посебно за свештенике, а посебно за племиће).

Средњи век, по неким историчарима, траје од 5. до 15. века, односно као граница се

узима пад Цариграда 1453. године или откриће Америке, 1492.године, а по другима, траје

до енглеске буржоаске револуције, средином 17. века.

Током развијеног средњег века, који је почео након 1000. године, европска популација

се  знатно  увећала,  јер  су  технолошки  и  пољопривредни  изуми  омогућили  процват

трговине,  а  промена  климе средњовековног  топлог  раздобља омогућила  је  повећање

приноса усева.

Позни средњи век обележиле су тешкоће и несреће, међу којима су били глад, куга и

ратови,  што  је  све  утицало  на  значајно  смањење  броја  становника.  Црквени

сукоби, јереси и шизма унутар хришћанске  цркве одвијали  су  се  упоредо  с  ратовима

између различитих држава, грађанским сукобима и побунама сељака. 

Када је реч о породицама у средњем веку, у кућама и становима живеле су уже или

шире породице. Приватни живот породице обогаћивао се проширењем круга пријатеља.

Кумство је било високо цењено. Затворен простор скривао је нежељене сукобе, жене су

биле у изразито подређеном положају, а отац породице имао је главну реч која се морала

поштовати. 
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