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1.Византийското общество.  

 

Византия наследява от Рим робската институция. Вследствие на реформите в периода 

VІІ – ІХ в. обаче робството постепенно отмира. За сметка на това нараства обществе-

ната тежест на свободните селяни. През следващите столетия именно те ще се превър-

нат в гръбнак на византийската икономика и на армията. 

Друга значима обществена група е византийското духовенство. По традиция всички ви-

зантийски императори гарантират различни привилегии на църквата. Така тя се прев-

ръща в една от най-влиятелните и богати институции в империята. 

Към Х – ХІ в. влиянието на аристокрацията във вътрешно-политическия живот на Ви-

зантия се засилва. В преследване на собствените си икономически или политически 

цели могъщите аристократични родове нерядко влизат в конфликт с византийските им-

ператори. По такъв начин се оформят трите Главни прослойки във византийското об-

щество – свободните селяни, духовенството и аристокрацията (фиг. 1). 

2.Духовенството.  

 

Подобно на Западна Европа във Византия най-многобройни са свещениците и мона-

сите. Право-славните свещеници имат право да създават семейство. За разлика от тях 

на монасите е забранено да се женят. Във Византия манастирите също имат много 

добре уредени стопанства. Със своето богатство се отличават големите  

манастири в Света гора и в Мала Азия. Там често се създават болници, сиропиталища и 

старопиталища. Друго важно монашеско занимание е преписването на книги. По този 

начин манастирите се превръщат в културни центрове. 

Спокойствието на манастирския живот често изкушава свободните селяни да изоставят 

своя имот или военна служба и да се замонашат. Това води до намаляване на данъчните  

постъпления в държавната хазна и се отразява неблагоприятно на армията. Ето защо 

някои византийски императори предприемат мерки за ограничаването на този процес. 

 

3.Аристократите.-стр.40 

 

4.Селяните.-стр.41 

 

Тези две точки да се препишат върху този лист или в тетрадката!!! 


