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Γ.Ι.3. Η βαζιλεία ηος Μισαήλ Γ΄ και η αςγή ηηρ Νέαρ Δποσήρ 

 

Όποι κλειδιά 

Νέα εποσή – καίζαπ Βάπδαρ – Σσολή Μαγναύπαρ – Λέων θιλόζοθορ ή Μαθημαηικόρ – 

σειπόγπαθα – Φώηιορ – Μςπιόβιβλιορ – άλωζη Αμοπίος – ακπίηερ – ακπιηικά ηπαγούδια – 

Απέθαρ – δημώδηρ λογοηεσνία – λόγια λογοηεσνία 

 

 

α. Έναπξη ηηρ Νέαρ Δποσήρ 

 Σηα ρξόληα ηνπ Μηραήι Γ΄ (842-867) άξρηζε ε αλάπηπμε ηεο δύλακεο ηνπ Βπδαληίνπ. 

 Η δύλακε ηνπ Βπδαληίνπ έθηαζε ζην αποκοπύθωμά ηεο ζηα ρξόληα ηεο Μαθεδνληθήο 

δπλαζηείαο (867-1025). 

 Μεηά ηελ Εηθνλνκαρία ην θξάηνο αζρνιήζεθε κε ηελ άμςνά ηος καηά ηων Απάβων θαη κε 

έξγα πολιηιζμού. 

 Τηο θξαηηθέο ππνζέζεηο ρεηξίζηεθε ν καίζαπαρ Βάπδαρ (αδειθόο ηεο απηνθξάηεηξαο 

Θενδώξαο θαη ζείνο ηνπ Μηραήι Γ΄) από ην 855 έωο ην 866. 

 

 

β. Ίδπςζη ηηρ ζσολήρ ηηρ Μαγναύπαρ 

 Η ίδξπζε ηεο Σσολήρ (Παλεπηζηεκίνπ) ηεο Μαγναύπαρ (κεηαμύ 855 θαη 866) είλαη ζεκαληηθόο 

ζηαζκόο ζηελ ηζηνξία ηεο βπδαληηλήο εθπαίδεπζεο. 

 Τελ ππωηοβοςλία γηα ηελ ίδξπζή ηεο είρε ν θαίζαξαο Βάπδαρ. 

 Γιεςθςνηήρ ηεο αλέιαβε ν Λέων ο Φιλόζοθορ ή Μαθημαηικόρ, δηάζεκνο επηζηήκνλαο ηεο 

επνρήο. 

 Η ζρνιή πεξηιάκβαλε ηκήκαηα θιλοζοθίαρ, γεωμεηπίαρ, αζηπονομίαρ και γπαμμαηικήρ. 

 Η ζημαζία απηήο ηεο Σρνιήο ηεο Μαγλαύξαο είλαη κεγάιε, γηαηί ε πλεπκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

πνπ αλαπηύρζεθε κε επίκενηπο ηε ζρνιή απηή πξνεηνίκαζε ηελ αναβίωζη ηων απσαίων 

γπαμμάηων ζηελ επνρή ηνπ Κωλζηαληίλνπ Ζ΄ Πνξθπξνγέλλεηνπ (913-959). 

 

 

γ. Δνδιαθέπον για ηοςρ κλαζικούρ 

 Σηελ επνρή ηνπ Μηραήι Γ΄ νη ιόγηνη άξρηζαλ λα ζπιιέγνπλ, λα κειεηνύλ θαη λα αληηγξάθνπλ 

σειπόγπαθα κε έξγα αξραίωλ Δλλήνων ζπγγξαθέωλ. 

 Ο ζεκαληηθόηεξνο ιόγηνο ηεο επνρήο είλαη ν Φώηιορ (παηξηάξρεο ζηα δηαζηήκαηα 858-867 θαη 

877-886). 

 Τν ζεκαληηθόηεξν έξγν ηνπ Φώηηνπ είλαη ε Μσριόβιβλος, κε θξίζεηο γηα έξγα ηεο ρξηζηηαληθήο 

θαη ηεο θύπαθεν [= θνζκηθήο] παηδείαο. 

 Σηα ρξόληα ηνπ Φώηηνπ έγηλε ν εκσπιζηιανιζμόρ ηωλ Μνξαβώλ  (Σιάβωλ) θαη ηωλ 

Βνπιγάξωλ. 
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δ. Απαβικοί πόλεμοι και επική ποίηζη 

 Οη επηζέζεηο ηωλ Αξάβωλ θαηά ηνπ Βπδαληίνπ ήηαλ ζπλερείο θαηά ηνλ 9ν αη. 

 Απνθνξύθωκα απηώλ ηωλ επηζέζεωλ απνηειεί ε άλωζη ηος Αμοπίος, παηξίδαο ηνπ 

απηνθξάηνξα Θεόθηινπ, ωο αληεθδίθεζε γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο παηξίδαο ηνπ Άξαβα ραιίθε, 

ηεο Σωδόπεηξαο. 

 Τν Ακόξην επαλήιζε ζηα ρέξηα ηωλ Βπδαληηλώλ ην 858. 

 Οη πόιεκνη κε ηνπο Άξαβεο ζηα ζύλνξα ηνπ Βπδαληίνπ απνηέιεζαλ πεγή έκπλεπζεο γηα ηε 

δηακόξθωζε ηεο βπδαληηλήο επηθήο πνίεζεο. 

 Αλώλπκνη ιαϊθνί ηξαγνπδνπνηνί ζπλέζεηαλ ηξαγνύδηα (ακπιηικά ηπαγούδια), γηα λα 

εμπκλήζνπλ ηα θαηνξζώκαηα ηωλ ακπιηών (= θξνπξώλ ηωλ αλαηνιηθώλ ζπλόξωλ ηνπ 

Βπδαληίνπ). 

 Γλωζηό, από ηελ επνρή απηή, είλαη ην Άζμα ηος Απμούπη (ζπλδέεηαη πηζαλόλ κε ην Ακόξην 

ηεο Φξπγίαο). 

 Πεξηθεξόκελνη ηξαγνπδηζηέο ηξαγνπδνύζαλ ηα αθξηηηθά ηξαγνύδηα, ζεκαληηθά δείγκαηα ηεο 

δημώδοςρ ή λαϊκόηποπηρ λογοηεσνίαρ ηεο επνρήο. Τελ πιεξνθνξία δίλεη ν ιόγηνο Απέθαρ. 

 Παξάιιεια κε ηε δημώδη ινγνηερλία θαιιηεξγείηαη θαη ε λόγια λογοηεσνία. 

 

Δπωηήζειρ 

Βηβιίν, ζει. 38 – Εξωηήζεηο 1, 2, 3, 5. 

Επηπιένλ: 

1. Πνηνο είρε ηελ πξωηνβνπιία γηα ηελ ίδξπζε ηεο ζρνιήο ηεο Μαγλαύξαο, πνηνο ήηαλ 

δηεπζπληήο ηεο θαη πνηα ηκήκαηα πεξηιάκβαλε; 

2. Πνηνο ιόγηνο αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα κε ηελ αξραία ειιεληθή γξακκαηεία θαη πνην είλαη ην 

ζεκαληηθόηεξν έξγν ηνπ; Τη πεξηέρεη απηό; 

3. Τη είλαη ηα αθξηηηθά ηξαγνύδηα; Από πνύ αληινύλ ην πιηθό ηνπο θαη πνηνη είλαη νη ήξωέο ηνπο; 

 


