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Մի ջնադա րը՝ որ պես պատ մա
կան դա րաշր ջան, ընդգր կում է 
Արևմտ յան հռո մե ա կան կայս րու
թյան անկ ման ժա մա նակ նե րից 
(V դար) մինչև Աշ խար հագ րա կան 
մեծ հայտ նա գոր ծու թյուն ներն ու 
Նոր Եվրոպայի ծնունդն ըն կած 
ժա  մա նա կաշր ջա նը (մինչև XVII 
դա րի սկզբները):

Մարդ կա յին հա սա րա կու թյու
նը միջ նա դա րից ժա ռան գեց 
քրիս  տո նե ու թյու նը, իս լա մը և 
բուդ դայականությունը: Այդ շր ջա
նում ձևավոր վե ցին և զար գա ցան 
այն լե զու նե րը, որոն ցով այժմ 
խո սում է աշխարհի ժո ղո վուրդ
ների մեծ մասը: Կազ մա վոր վե
ցին և զար գա ցում ապ րե ցին ներ
կա յիս շատ պե տու թյուն ներ: 

Եվ րո պա յի մեծ մա սը միջ նա
դար մուտք գոր ծեց հե տա մնաց 
վի ճա կում, իսկ միջ նա դա րի վեր
ջում վե րելք ապ րեց: Սա եվ րո
պա կան երկր նե րին հնա րա վո
րու թյուն ըն ձե ռեց իրենց ռազ մա
տեխ նի կա կան գե րա զան ցու թյան 
շնոր հիվ ձևավորելու գա ղու թա
տի րա կան հա մա կարգ:

Այս դա սագր քում միջ նա դա րի 
պատ մու թյունը ներկայացված է 
հետևյալ շրջափուլերով:

Վաղ միջնադար

Հին աշ խար հում միմյանց 
հարևանու թյամբ ապ րում էին 
զար գա ցած, պե տա կա նո րեն կազ
 մա կերպ ված ժո ղո վուրդ ներ և 
դեռևս տոհ մա տի րա կան փու լում 
գտն վող ցե ղեր: Այդ եր կու հա սա
րա կար գե րի բա խու մից և հա
մադրումից էլ սկզբ նա վոր վեց միջ
նա դար յան հա սա րա կու թյու նը:

Սո վո րա բար միջ  նա դա րի 
պատ   մու թյա ն սկ իզբ է համարվում 
ժո ղո վուրդ նե րի մեծ գաղ թը:  
Արև մտ յան Հռո մե ա կան կայս րու
թյու նը կոր ծան վեց և առա ջա ցան 
բար բա րո սա կան թա գա վո րու
թյուն ներ: Դրանց կազ մա վո րու մը 
հան գեց րեց ավա տա տի րա կան 
հա սա րա կու թյան ձևավոր մանը:

Միջնադարը ծաղկման 
ժամանակաշրջանում

Ձևավոր ված ավա տա տի րա
կան հա սա րա կու թյան բնակ չու
թյու նը բա ժան վեց երեք խմբի՝ 
ավա տա տե րե ր (ով քեր կռ վում 
են), գյու ղա ցի ներ (ով քեր վա րու
ցանք են անում) և հոգևորա
կաններ (ով քեր աղո թում են): 
Ամենաբարձր դա սը հոգևորա կա
նու թյունն էր:

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
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Այս ժա մա նա կա շրջա նում ար
հես տա գոր ծու թյունն ան ջատ վեց 
գյու ղա տնտե սու թյու նից, առա ջա
ցան քա ղաք նե ր: Սկսվեց որոշ 
ազգերի ձևա վոր ման գոր ծ ըն
թացը:

Միջնադարի մայրամուտը

XIV դա րը Եվ րո պա յի հա մար 
ճգ նա ժա մա յին էր: Բռնկ վեց Հար
յու րամ յա պա տե րազ մը, որը 
ցնցեց Եվ րո պան: XIV դա րի կե
սե րին Եվ րո պա յում ավե րա ծու
թյուն ներ գոր ծեց «սև մա հը»՝ 
ժան տախ տի հա մա ճա րա կը: 
Գյու ղա ցի ա կան հզոր ապս տամ
բու թյուն ներ բռնկ վե ցին Իտա լի
ա յում, Ֆրան սի ա յում և Անգ լի ա
յում: XV դ. կե սին օս ման յան 

թուր քե րի հար ված նե րի տակ 
կոր ծան վեց Բյու զան դա կան 
կայս րու թյու նը: 

Նոր Եվրոպայի ծնունդը

Ան կում ապրող միջ նա դար յան 
հա սա րա կու թյան ըն դեր քում աս
տի ճա նա բար ծնունդ էին առ նում 
նոր՝ կա պի տա լիս տա կան հա սա
րա կու թյան սաղ մե րը: Աշ խար
հագ րա կան մեծ հայտ նա գոր ծու
թյուն նե րը, ազ գա յին պե տու թյուն
նե րի կազ մա վո րու մը, Վե րա
ծնուն դը, Ռե ֆոր մա ցի ան և գի
տա կան մտ քի վե րել քը նախա
դրյալներ ստեղծեցին Եվ րո պա
յում նոր՝ արդյունաբերական 
հա սարա կության առա ջացման 
համար:
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ԲԱԺԻՆ  1 ՎԱՂ ՄԻՋՆԱԴԱՐ

§ 1.     ՊԱՅՔԱՐ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅԱՆ 
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐԻ ՄԵԾ ԳԱՂԹԸ

Հա մաշ խար հա յին պատ մու թյան մեջ IV–VII 
դա րերն ան վա նում են ժո ղո վուրդ նե րի մեծ 
գաղ  թի դա րաշր ջան: Մինչև մեծ գաղ թը Եվ
րո պա յում կար մեկ պե տու թյուն՝ Հռո մե ա կան 
կայս րու թյու նը:  Մեծ գաղ թի հետևանքով 
առաջացան նոր պե տու թյուն նե ր:

Հռո մե ա կան կայս րու թյան սահ մա նա մերձ 
շրջան նե րում բնակ վող ցե ղե րը վա րում էին 
պար զու նակ տն տե սու թյուն: Աճող բնակ չու
թյան պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու հա մար 
նրանք անընդ հատ տե ղաշ արժ վում և նոր 
տա րածք ներ էին յուրացնում: Եվ րո պա յի և 
Ասի ա յի բնակ չու թյան տեղաշարժի վրա 
ազդեց նաև կլի մայի սառեցումը, որը սկսվել 
էր դեռևս II դա րից: Մարդիկ ստիպ ված էին 
փնտ րել նոր բնա կավայ րեր: 

Այս տե ղաշ ար ժե րում մեծ դեր էին խա ղում 
գեր մա նա կան և թյուր քա կան ցե ղե րը, իսկ 
հե տա գա յում՝ սլա վոն նե րը և այլ ցեղեր:

Առա ջի նը տե ղաշ արժ վե ցին գերմանական 
գո  թական ցեղերը: Նրանք հաս տատ վե ցին 
Դա նուբ գե տից մինչև Դնեպր գե տն ըն կած 
շր ջան նե րում: Շու տով բա ժան վե ցին եր կու 
մեծ ցե ղա յին մի ու թյուն ների՝ արևմտ յան 
(վեստ) և արևել յան (օստ) գո թեր:

IV դա րում Եվ րո պա ներ խու ժե ցին թյուր
քալեզու հոները: Նրանք դուրս մղե ցին Սև 

Հին գերմանական ցեղի 
ընտանիք

Հոների արշավանքների 
պատճառով սկսվեց Ժողո

վուրդների մեծ գաղթը
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ծո վի հյու սի սա յին շրջան նե րում բնակ վող 
արևել յան գո թե րին: Արևմտ յան գո թե րը տե
ղա փոխ վե ցին Հռո մե ա կան կայս րու թյան 
տա րածք: Այս տեղ նրանք սահ մա նա պահ ծա
ռա յու թյուն էին կա տա րում, իսկ կայս րու թյու
նը պար տա վոր վել էր նրանց ապա հո վել 
զեն քով և սննդամթերքով: 

Ժողո վուրդ նե րի մեծ գաղ թը

ԳԱԼԼԻԱ

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԳՈԹԵՐ

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ԳՈԹԵՐ

Հռո մե ա կան կայս րու թյան 
սահ ման նե րը IV դ. վեր ջին

IV–VI դդ. գեր մա նա կան ցեղե րի 
տեղա շար ժե րը

Հոների տեղա շար ժե րը 
IV–V դարերում

VI դ. վեր ջին և VII դ.  սկզբին սլա վո
նա կան ցեղե րի տեղա շար ժե րը

Հռո մե ա կան կայս րու թյան 
բաժան ման սահ մանը  IV դ. վեր ջին

Հռո մե ա կան կայս րու թյան 
սահ ման նե րը V դ. վեր ջին

ՖՐԱՆԿ ՆԵՐ – Արևմ տահ ռո մե ա կան կայս րու   թյան 
տարած քում բնակ վող գեր մա նա կան ցեղեր
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 ԲԱՐԲԱՐՈՍՆԵՐԸ ԵՎ ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ 
ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հռո մե ա կան կայս րու թյու նը, ինչ պես գի
տեք, 395 թ. բա ժան վել էր եր կու մա սի: 
Ստեղծ վել էր երկու պետու թյուն՝ Արևմ տյան 
և Արևելյան հռո մե ա կան կայս րու թյուն ներ: 
V դա րում բար բա րո սա կան ցե ղե րի տե ղա
շ ար ժե րը սպառ նա լիք դար ձան Արևմ տյան 
Հռոմեական կայս րու թյան գո յու թյան հա
մար: 410 թ. արևմ տյան  գո թե րը գրա վե ցին 
Հռոմ քա ղա քը: Շու տով Հարա վա յին և 
Հարա վա րև մ տյան Գալլ ի ա յում ստեղծ վեց 
Արևմ տա գո թա կան թա գա վո րու թյու նը: 
Գեր մա նա կան ցեղե րից վան դալ նե րն ան
ցան Ջիբրալ թա րի նեղու ցը և Հյու սի սա յին 
Աֆրի կա յում ստեղ ծե ցին Վան դա լա կան 
թագա վո րու թյունը:

451 թ. հռո մե ա կան բա նա կը գեր մա նա
կան ցե ղե րի հետ մի ա սին պար տու թյան 
մատ նեց հո նե րին: Այս ճակատամարտը, որ 
հայտնի է «Ժո ղո վուրդ նե րի ճա կա տա
մար տ» անվամբ, հա մաշ խար հա յին պատ
մու թյան կարևորա գույն իրա դար ձու թյուն
նե րից է: Դրա շնոր հիվ Արևմուտ քն ազատ
վեց քոչ վոր հո նե րից: Սա կայս րու թյան վեր
ջին ռազ մա կան հա ջո ղու թյունն էր: Պե տու
թյան գոր ծերն ար դեն տնօ րի նում էին ոչ թե 
կայս րե րը, այլ բա նա կի բար բա րոս հ րա մա
նա տար ները: 

Այսպիսով՝ բար բա րոս նե րը գրա վե ցին 
Արևմտահռո մե ա կան կայս րու թյան գրե թե 
բո լոր տա րածք նե րը, բա ցի Իտա լի ա յից ու 
Հյու սի սա յին Գալլի այից: 

Բար բա րոս նե րի ներ խու ժու մը 
Հռոմ. XV դարի ման րան կար
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ԿԱՅՍՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐԾԱՆՈՒՄԸ

Կայ սե րա կան բա նա կը հիմ նա կա նում 
կազմված էր վարձ կան գեր մա նա ցի նե րից: 
Նրանք իրենց ծա ռա յու թյան դի մաց հո ղեր 
պա հան ջե ցին, սա կայն մեր ժում ստա ցան: 
Օգտվե լով զին վոր նե րի դժ գո հու թյու նից՝ 
նրանց հրա մա նատար Օդոակրը 476 թ. տա
պա լեց Արևմտ յան կայս րու թյան վեր ջին 
կայս րին: Արևմտ յան կայս րու թյու նը կոր
ծանվեց: Շու տով Իտա լի ա ներ խու ժե ցին 
արևելյան  գո թե րը: Օդո ակ րը սպան վեց, և 
Իտա լի ա յում ստեղծվեց Արևելա գո թա կան 
թա գա վո րու թյու նը:

V դա րի վեր ջին ֆրանկ նե րի առաջ նորդ 
Քլոդ վի գը միա վո րեց ֆրան կա կան ցե ղե րին: 
Նվա ճե լով Հյու սի սա յին Գալլ ի ա ն՝ նա 486 թ. 
ստեղ ծեց Ֆրան կա կան թա գա վո րու թյու նը: 
Քլոդ վի գը (486–511 թթ.) մկրտվեց և քրիս տո
նե ու թյու նը հռչա կեց պետա կան կրոն:

Այս պիսով՝ Արևմտ յան կայս րու թյան ժա
ռան գու թյան հա մար պայ քարն ավարտ վեց 
բար բա րոս նե րի հաղ թա նա կով: Ժո ղո վուրդ
նե րի մեծ գաղ թի հետև ան  քով կոր ծան վեց 
Արևմտահռո մե ա կան կայս րու թյու նը: Բար
բա րոս նե րը կայս րու թյան փլա տակ նե րի 
վրա ստեղ ծե ցին նոր պե տու թյուն ներ: Կոր
ծան վեց ան տիկ հա սա րա կու թյու նը, և սկսեց 
ձևա վոր վել նոր՝ միջ նա դար յան հա սա րա
կու թյունը: 

Ֆրանկների արքա Քլոդվիգ
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1.  Ե՞րբ է սկս վել Ժո ղո վուրդ նե րի մեծ գաղ թը: Քոչ վոր նե րի ո՞ր ցե ղերն էին 
մասնակցում տեղաշարժերին:

2.  Որ տե՞ղ էին ապ րում գո թե րը: Ի՞նչ ցե ղա յին մի ու թյուն նե րի էին բա ժան ված 
նրանք:

3.  Վեր հիշ ե՛ք, թե երբ է Հռո մե ա կան կայս րու թյու նը բա ժան վել եր կու մասի:
4.  451 թ. ի՞նչ հայտ նի ճա կա տա մարտ է տե ղի ու նե ցել: Ի՞նչ նշա նա կու թյուն է 

ու նե ցել այն Եվ րո պա յի պատ մու թյան մեջ:
5.  Գեր մա նա ցի վարձ կան նե րի հրա մա նա տար Օդո ակ րը ո՞ր թվա կա նին 

տապալեց Արևմտյան հռոմեական կայսրության վերջին կայսրին:
6.  Թվար կե՛ք Արևմտ յան հռո մե ա կան կայս րու թյան տա րած քում կազմա վորված 

բար բա րո սա կան թա գա վո րու թյուն նե րը (օգտվե՛ք նաև քար տ ե զից):

Քննարկման հարցեր

Որո՞նք են Ժո ղո վուրդ նե րի մեծ գաղ թի պատ ճառ նե րը: Ի՞նչ դեր է խա ղա ցել 
այն հա մաշ խար հա յին պատ մու թյան մեջ:

Նոր հասկացություններ, անուններ, արտահայտություններ

Ժողովուրդների մեծ գաղթ, հոներ, գոթեր, Գալլիա, Արևելագոթական 
թագավորություն, «Ժողովուրդների ճակատամարտ», Օդոակր, ֆրանկ
ներ, Քլոդվիգ, Ֆրանկական թագավորություն
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§ 2.  ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ

ԵԿԵՂԵՑՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

Դուք գի տեք, որ 381 թ. Կոս տանդ նու պոլ
սի տի ե զե րա կան ժո ղո վում քրիս տո նե ու
թյու նը հռ չակ վեց Հռոմեական կայս րու թյան 
պե տա կան կրոն: 

Քրիս տո նե ու թյա նը հա ջող վեց ստեղ ծել 
ամուր եկե ղե ցա կան կա ռույց: Եկե ղե ցու տա
րած քա յին (թեմական) բա ժան ման ստո րին 
մի ա վո րը գյուղն էր, ապա՝ գա վա ռը: Կա յին 
նաև ավե լի խոշ որ մի ա վոր ներ՝ մետ րո պո լի
տու թյուն ներ, ար քե պիս կո պո սու թյուն ներ, 
պատ   րի ար քու թյուն ներ: Եր կա րատև պայ քա
րից հե տո տիեզերական եկե ղե ցու կա ռա
վար ման գոր ծում ղե կա վար դեր ստանձ նե
ցին Հռո մի և Կոս տանդ նու պո լ սի պատ րի
ար քու թյուն նե րը:

ՀԱՎԱՏՈ ՀԱՆԳԱՆԱԿԸ

Քրիս տո նե ու թյան ներ սում կա յին գաղա
փա րական խոր տա րա ձայ նու թյուն ներ: Եկե
ղե ցին պայ քա րում էր բոլոր նրանց դեմ, ով
քեր փոր ձում էին շեղ վել ընդունված կա նոն
նե րից: Եկե ղե ցին նրանց ան վա նում էր հե րե
տի կոս ներ (աղան դա վոր ներ): 

IV դ. սկզբին եկե ղե ցու մի աս նու թյան հա
մար մեծ վտանգ էր ներ կա յաց նում արի ո սա
կա նու թյու նը: Դրա հիմ նա դի րը Ալեքսան դ
րիա քաղաքի Մայր տաճարի քա հա նա 
Արիոսն էր: Նա դեմ էր Եր րոր դու թյան ուս
մուն քին: Այս ուս մուն քի հա մա ձայն՝ աստ վա

Կոնստանդինոս Մեծ 
Կոստանդնուպոլիս, 
Ս. Սո ֆիայի տաճար 

Նիկեայում քրիստոնեական 
եկեղեցու քահանաների ժողով 
գումարեց՝ լուծելու եկեղեցում 
եղած տարաձայնությունները: 
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ծա յին Եր րոր դու թյու նը մեկն է և բաղ կա ցած 
է երեք ան ձից՝ Հայր Աստված, Որ դի Աստ
ված, Սուրբ Հո գի Աստ ված: Նրանք հա վա
սար են և ան բա ժան: Սակայն Արի ո սը 
քարոզում էր, որ Որ դի Աստ վա ծը (Հի սուս 
Քրիս տոս) չի կա րող հա վա սար լի նել Հայր 
Աստ ծուն և նրա նից ցածր է կանգ նած: 325 թ. 
Նի կե ա յի առա ջին տի ե զե րա կան ժո ղո վը 
դա տա պար տեց Արի ո սի ուս մուն քը: Ժո ղո
վում հաս տատ վեց քրիս տո նե ա կան եկե ղե
ցու Հա վա տո հան գա նա կը՝ դավանանքի 
կանոնները: 

Հի սուս Քրիս տո սի մա սին I–IV դարե րում 

Նիկեայի առաջին 
տիեզերական ժողովը 

դատապարտում է Արիոսի 
ուսմունքը: Ներքևում Արիոս 

քահանան է:

Արի ո սի ուս մուն քը

Արի ո սը պնդում էր, որ 
Աստ ծո որդին (Քրիս տո սը) 
նույ նա կան չէ Հայր Աստ ծո 
հետ: Որդին ստեղծ վել է հոր 
կող մից և, հետև ա բար, հոր 
պես հավեր ժա կան չէ: Սա 
նշա նա կում է, որ Արի ո սը հեր
քում էր եկե ղե ցու գլխա վոր 
դոգ մա նե րից (համադ րույթ
նե րից) մեկը՝ Հայր Աստ ծո և 
Որդի Աստ ծո միաս նու թյու նը: 
IV դարի վեր ջին արի ո սա
կա նու թյու նը արգել վեց Հռո
մե ա կան կայս րու թյու նում: 
Սակայն արի ո սա կա նու թյու
նը գոյա տև եց գեր մա նա կան 
ժողո վուրդ նե րի մոտ: Արի ո
սա կա նու թյունն ընդու նեցին 
արև ե լյան և արևմ տյան 
գոթե րը, վան դալ նե րը, բուր
գունդ նե րը, լան գո բարդ նե րը 
և մյուս նե րը: Նրանց ստեղ
ծած պետու թյուն նե րում արի
ո սա կա նու թյու նը գերիշ խող 
դավա նանք էր:
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ստեղծ վել էր հսկա յա կան գրա կա նու թյուն: 
Սակայն նրա երկ րա յին կյան քի մա սին պատ
մող դր վագ նե րը հաճախ հա կա սում էին միմ
յանց, և դրան ցից ընտ րու թյուն կա տա րե լու 
անհ րա ժեշ տու թյու ն էր առա ջա ցել: 

Կար թա գե նի եկե ղե ցա կան ժո ղովը  (419 թ.) 
հաս տա տեց ընտր ված գրա կա նու թյան 
ցան կը: Ընտրվեցին չորս ավե տա րան ներ, 
որտեղ նկա րագր ված էր Հիսուս Քրիս տո սի 
երկ րա յին կյան քը: Ընտր վե ցին նաև Հի սու
սի առաք յալ նե րի գրած 21 թղ թե րը, որ տեղ 
պատմ վում էր քրիս տո նե ու թյան տա րած
ման մա սին: Այս բո լո րը մի ա սին ստա ցան 
Նոր Կտա կա րան ան վա նու մը: Դրան մի աց
վեց նաև հրե ա կան Սուրբ գր քե րից մեկը՝ 
Հին Կտա կա րանը: Հին և Նոր Կտա կա րան
նե րը մի ա սին կոչ վե ցին Աստ վա ծաշ ունչ:

ՍՈՒՐԲ ՊԵՏՐՈՍԻ ԱԹՈՌԸ

Քրիս տո նե ու թյան տա րած մա նը զու գա հեռ 
ձևավոր վում էին նաև հա մաք րիս տո նե ա կան 
կա ռույց նե ր: Դրան ցից կարևոր նշա նա կու
թյուն ու նե ին տի ե զե րա կան ժո ղով նե րը և 
առաք յալ նե րի հիմ նա դրած եկե ղե ցա կան 
աթոռները: 

Հա վատ քի հետ կապ ված կարևոր կա նոն
նե րը մշա կե լու հա մար հրա վի րում էին տի ե
զե րա կան՝ ընդհանուր ժո ղով ներ: 

Տա րա ձայ նու թյուն նե րի դեպ քում դի մում 
էին առա քե լա կան ծա գում ու նե ցող աթոռ նե
րին: Ըստ ավան դույթի՝ այդ աթոռ նե րը հիմ
նադ րել էին Հի սու սի աշա   կերտ նե րը, ուս տի 
նրանց հա ջորդ նե րը քրիս տո նե ա կան հա

Ս. Պետ րո սի աթո ռը

Պատ րաստ վել է առա քյա լի 
մահից մի քանի դար հետո,  
զար դար ված է փղոսկ րի վրա 
փորագր ված կեն դա նի նե րի և 
մարդ կանց պատ կեր նե րով:
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վատքի ճշմար տու թյու նը և մաք րու թյունը 
պահպանողներն էին:

Հռո մի  աթոռը հիմ նադ րել էր Հիսու սի 
սիրե լի աշա կերտ Պետ րոս առա ք յա լը: Այն 
հավակնում էր գլխավորը լինելու: Սա կայն 
Արև ել քում Հռո մի աթո ռի առաջ նու թյու նը 
չըն դուն վեց: Նրան իրենց հա վա սար էին 
հա մա րում Ալեք սանդ րի ան, Անտի ո քը, Երու
սա ղե մը և Կոս տանդ նու պո լի սը:

Քրիս տո նե ա կան եկե ղե ցում բարձր դիրք 
ձեռք բե րե լու հա մար Հռո մի եպիս կո պոս նե րը 
սկ սե ցին իրենց ան վա նել պապ, այսինքն՝ 
տի ե զե րա կան (համաշխարհային) եկե ղե ցու 
ղե կա վար:

ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԱՐԵՎԵԼՔՈՒՄ

Արև ել յան եկե ղե ցին նե րա ռում էր Բյու
զան դի ա յի և քրիս տո նե ու թյուն ըն դու նած 
արև ել յան ժո ղո վուրդ նե րի եկե ղե ցի նե րը: 
Արև ել յան եկե ղե ցու ամե նա խոշ որ մի ա վո
րը հու նա կան եկե ղե ցին էր: Այն փորձում 
էր իրեն են թար կել նաև հայ կա կան, ասո
րա կան և եգիպ տա կան եկե ղե ցի նե րը: Հու
նա կան եկե ղե ցին ղե կա վա րում էր Կոս
տանդ նու պոլ սի պատ րի արքը: Նա յու րաց
րել էր «տի ե զե րա կան պատ րի արք» ան
վանու մը: 

Արևել քում յու րա քանչ յուր եկե ղե ցի ու ներ 
սեփական լեզ վով գրա կա նու թյուն, որով էլ 
կա տար վում էին արա րո ղու թյուն նե րը:

ՊԱՏՐԻԱՐՔ

ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ

ՄԵՏՐՈՊՈԼԻՏ

ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1.  Քրիս տո նե ու թյու նը ե՞րբ է պե տա կան կրոն հռ չակ վել Հռո մե ա կան կայս րու
թյու նում: Իսկ Հա յաս տա նո՞ւմ:

2.  Բա ցատ րե՛ք «հե րե տի կոս» բա ռի իմաս տը: Ինչո՞վ էր վտանգավոր արիո 
սա կա նու թյու նը:

3. Ի՞նչ է Հա վա տո հան գա նա կը և ե՞րբ է ըն դուն վել:
4.  Եկեղեցական ո՞ր ժո ղո վի կող մից է հաս տատ վել Աստվածաշունչ մատյա

նում ընդգրկված գրքերի ցանկը:
5. Թվար կե՛ք քրիս տո նե ա կան եկե ղե ցու առաքելական աթոռներ:
6. Ո՞վ է հիմ նադ րել Հռո մի առա քե լա կան աթո ռը:
7. Ի՞նչ է նշա նա կում «պապ»:
8. Ո՞վ է ղե կա վա րում հու նա կան եկե ղե ցին:

Նոր հասկացություններ, անուններ, արտահայտություններ

հերետիկոս (աղանդավոր), արիոսականություն, Արիոս, Նիկեայի առա
ջին տիեզերական ժողով, Կոս տանդնուպոլսի տիեզերական ժողով, 
Սուրբ Երրորդություն, Հավատո հանգանակ, Կարթագենի եկեղեցական 
ժողով, Նոր կտակարան, Հին կտակարան, Պետրոս առաքյալ, պապ
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§ 3.  ԲՅՈՒԶԱՆԴԻԱՅԻ ՈՍԿԵԴԱՐԸ

ՎԵՐՋԻՆ ՀՌՈՄԵԱՑԻ ԿԱՅՍՐԸ

Հռոմի ան կու մից  հե տո Բյու զան դի ան 
իրեն հա մա րում էր նախ կին մի աս նա կան 
կայս րու թյան ժա ռան գոր դը: Իր գոյության 
ընթացքում Բյու զան դի ան պաշ տո նա պես 
կոչ վել է Արևել յան հռո մե ա կան կայս րու
թյուն: Բյու զան դի ա ան վա նու մը ծա գել է Բոս
ֆո րի նե ղուցի ափին գտն վող՝ նախկին 
մեգարական գաղութ Բյու  զան դի ոնի 
անունից, Այստեղ կառուցվել էր Կոս տանդ
նու պո լիս մայրաքա ղաքը:

Կայս րու թյան տա րած քում ստեղծ ված 
բարբա րո սա կան պե տու թյուն նե րի թա գա վոր
նե րը, որպես ավանդույթի շարունա կություն, 
ճա նա չեցին բյու զան դա կան կայս ե ր գե րա գա
հու թյու նը: Նրանք կա ռա վա րում էին վերջինիս 
անու նից: Բայց իրա կա նում դրանք ան կախ պե
տու թյուն ներ էին: Բյու զան դա կան կայսր Հուս
տի նի ա նո ս I–ը (527–565) որոշ եց վե րա կանգ նել 
մի աս նա կան Հռո մե ա կան կայս րու թյու նը:

Հուս տի նի ա նո սը ծն վել էր Մա կե դո նի ա
յում՝ չքա վոր գյու ղա ցու ըն տա նի քում: Նրա 
հո րեղ բայ րը զին վո րից հա սել էր զո րա վա րի 
աս տի ճա նի, ապա դար ձել Բյու զան դի ա յի 
կայսր: Հո րեղ բոր մա հից հե տո նա դարձավ 
կայսր: Կրթ ված և աշ խա տա սեր կայս րը, որ 
«եր բեք չէր քնում», հի ա նա լի քա ղա քա գետ 
էր, ճկուն դի վա նա գետ և տա ղան դա վոր զո
րա վար:

Մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րով, իշ խա նա
տեն չու թյամբ և դա ժա նու թյամբ Հուս տի նի ա

Հուստինիանոս I կայսրը
Խճանկար, Ս. Վիտալե 
եկեղեցի, Հռավեննա
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նո սին չէր զիջում նրա կի նը՝ կայս րուհի Թե
ո դո րան: Երի տա սարդ տա րի նե րին նա եղել 
էր շրջիկ պա րու հի: Հրա պուր ված Թեոդորայի 
աննկա րագ րե լի գե ղեց կու թյամբ և սուր խել
քով՝ Հուս տի նի ա նո սն ամուս նացել էր նրա 
հետ: Թե ո դո րան շատ էր հե տաքրքրվում պե
տու թյան և եկե ղե ցու գոր ծե րով, մաս նակ ցում  
երկ րի կա ռա վարմա նը:

ԿԱՅՍԵՐԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կայս եր իշ խա նու թյու նը ժա ռան գա կան չէր: 
Նրան ընտ րում էին Ծերակույտը և զոր քը: 
Կայսրը կա րող էր լինել ցան կա ցած ազ գու
թյան և հա սա րա կա կան խմ բի ներ կա յա ցու
ցիչ: Նա ու ներ և՛ աշ խար հիկ, և՛ հոգևոր 
իշխանու թյուն: Կայ սեր իշ խա նու թյու նը 
սրբաց  ված էր: 

Կայս րին էր պատ կա նում օրենս դիր, դա
տա կան և ռազ մա կան բարձրագույն իշ խա
նու թյու նը: Երկ րի կա ռա վար ման գոր ծում մեծ 
դեր էին խաղում Ծերակույտը և կայ սեր կից 
սր բա զան խոր հուրդը: 

Հուս տի նի ա նո սն աշ խա տում էր կայս րու
թյու նը կա ռա վա րել մի աս նա կան օրենք նե
րով: Նա հրա մա յեց հա վա քել և կար գա վո րել 
հռո մե ա կան կայս րե րի հրա պա րա կած 
օրենք նե րը: Այդ պես 534 թ. կազմվեց «Քա ղա
քա ցի ա կան իրա վուն քի հավա քածուն»:

ՀՈՒՍՏԻՆԻԱՆՈՍԻ ՊԱՏԵՐԱԶՄՆԵՐԸ

Կայսրությունը վերականգնելու նպատա
կով Հուս տի նի ա նո ս I–ը նախ գրա վեց Հյուսի
սային Աֆ րի կա յում գտն վող վան դալ նե րի 
թա գա վո րու թյու նը: 555 թ. բյու զան դա կան 
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զոր քը հա յազ գի Նար սես զո րա վա րի գլ խա
վո րու թյամբ գրա վեց Իտա լի ան: Բյու զան դա
ցի նե րը նվա ճե ցին նաև Իս պա նի ա յի հա րավ –
արևել քը: Մի ջերկ րա կան ծո վն ան ցավ Բյու
զան դի ա յի վե րահս կո ղու թյան տակ: 

Հուստի նիա նո սը գրեթե վերականգնել էր 
Հռոմեական կայսրության սահմանները: 
Պա տա հա կան չէ, որ նրան անվանել են 
«վերջին հռո մեացի կայսր»: Սա կայն նրա 
մա հից երեք տարի անց գերմանացի լան գո
բարդ նե րը նվա ճե ցին Իտա լի ա յի մեծ մասը:

Հուս տի նի ա նո սի օրոք կու տակ ված վիթ
խա րի հարս տու թյուն նե րը հիմ նա կա նում 

«Սողո մո՛ն, ես հաղ թե ցի քեզ». այս պի սի բացա կան չու թյամբ Հուս տի նի ա նոսն արտա հայ
տեց իր ապրում նե րը Կոս տանդ նու պոլ սում Սուրբ Սոֆի ա յի տաճա րի բաց ման հան դե սին: 
Այս վիթ խա րի կառույ ցը համաշ խար հա յին ճար տա րա պե տու թյան անգե րա զան ցե լի կոթող
նե րից է: X դարում գմբե թը ավեր վեց երկ րա շար ժից: Այն վերա կանգ նեց հայ մեծա նուն ճար
տա րա պետ Տրդա տը: Կոս տանդ նու պո լի սը գրա վե լուց հետո թուր քերը Ս. Սոֆի ա յի տաճա րը 
դարձ րել են մզկիթ:
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ծախս վում էին տա ճար նե րի, եկե ղե ցի նե րի, 
պա լատ նե րի և ամ րոց նե րի կա ռուց ման վրա: 
Այս կա ռույց նե րը, մասնավորապես Կոս
տանդ նու պոլ սի Ս. Սոֆիայի տաճարը (537 թ.), 
խորհր դա ն շում էին կայս րու թյան վե հու
թյունն ու փառ քը: Սակայն կայսրության 
հզորությունը կարճ տևեց:

VII դա րում պատ մու թյան թա տե րա բե մ 
իջած արաբ նե րը հս կա յա կան տա րածք ներ 
գրավե ցին կայս րու թյու նից: Մինչև VIII դա րի 
սկիզ բը կայս րու թյան տա րած քը կր ճատ վեց 
չորս ան գամ: Բյու զան դա կան կայս րու թյունն 
այլևս իր նախ կին սահ ման ները չվե րա
կանգնեց:

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1.  Վեր հիշ ե՛ք, թե երբ է կազմավորվել Բյու զան դական կայսրությունը: Որտե
ղի՞ց է առաջացել Բյուզանդիա անունը:

2. Ով քե՞ր էին ընտ րում բյու զան դա կան կայս րին:
3.  Որո՞նք էին կայ սե րա կան իշ խա նու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը Բյու

զան դի ա յում:
4. Ե՞րբ է կազմվել «Քա ղա քա ցի ա կան իրա վուն քի հավաքա ծուն»:
5.  Ի՞նչ նպատակներ էր հետապնդում Հուս տի նի ա նո ս I–ը: Ի՞նչ տա րածք ներ 

նվա ճեց նա:
6.  Հայ նշանավոր ո՞ր ճար տա րա պետն է վե րա կանգ նել Ս. Սո ֆի ա յի տա ճա րի 

գմբե թը:
7. Ներ կա յաց րե՛ք Հուս տի նի ա նո ս I–ի պատ մա կան կեր պա րը:

Նոր հասկացություններ, անուններ, արտահայտություններ

Բյուզանդիոն, Հուս տի նի ա նոս I, Մակեդոնիա, Թեոդորա, Նար սես, «Քա
ղա քա ցի ա կան իրա վուն քի  հավաքա ծու», «Վերջին հռոմեացի կայսր», 
Ս. Սո ֆի ա յի տա ճար

Բյուզանդական կայսրությունը 
VI–XI դարերում



ՎԱՂ ՄԻՋՆԱԴԱՐ

19

§ 4.   ԲՅՈՒԶԱՆԴԻԱՅԻ ՎԵՐԵԼՔԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ 
(ՄԱԿԵԴՈՆԱԿԱՆ) ՀԱՐՍՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐՈՔ

ԲՅՈՒԶԱՆԴԻԱՅԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸ

Հուս տի նի ա նո սից հե տո Բյու զան դի ան ըն
կավ դժ վա րին կա ցու թյան մեջ: Արաբ նե րը 
նվաճեցին Ասո րի քը, Պա ղես տի նը և Փոքր 
Ասի ա յի արևել քը: Սլավոնները հաստատվել 
էին Բալկանյան թերակղզու հյուսիսային 
շրջաններում:

Բյու զան դի ան կր կին հզո րա ցավ Հայ կա
կան (Մա կե դո նա կան) ար քա յա տոհ մի կա ռա
վար ման օրոք (867–1056): 

Նոր ար քա յա տոհ մի հիմ նա դիր Վասիլ 
(Բարսեղ) I–ը ազ գու թյամբ հայ էր: Նա իրեն 
հա մա րում էր հայ Ար շա կու նի նե րի ժա ռանգ: 
Բարսեղը ծն վել էր Մա կե դո նի ա յում՝ չքա վոր 
գյու ղա ցու ըն տա նի քում: Մա նուկ հա սա կում 
գեր վել էր բուլ ղար նե րի կող մից և եր կար ժա

Բյու զան դի ան IX դարում
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մա նակ ապ րել գե րու թյան մեջ: Վե րա դառ նա
լով Բյու զան դի ա՝  նա ծա ռա յու թյան է անց
նում կայ սե րա կան ար քու նի քում՝ որ պես 
ախո ռա պան: Շու տով Բարսեղը դառ նում է 
հա մա կա ռա վա րիչ և Մի քա յել III կայ սեր հետ 
սկ սում է կա ռա վա րել եր կի րը: Այնուհետև 
տա պա լե լով նրան՝ դառնում է կայսր:

Վասիլ I–ը (867–886) մտց րեց գա հա ժա
ռանգման նոր կարգ: Այժմ մի այն իշ խող ար
քա յա տոհմի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կա րող էին 
կայսր դառ նալ: Նրա օրոք Բյու զան դի ան վե
րա կանգ նեց իր տի րա պե տու թյու նը Մի ջերկ
րա կան և Սև ծո վե րի ավա զան նե րում:

Վասիլ I–ի օրոք լրաց վեց Հուս տի նի ա նո սի 
կազ մած օրենս գիր քը: Նրա հա ջորդ Լևոն VI 
Իմաս տա սե րը կազ մեց օրենք նե րի նոր ժո ղո
վա ծու, որը բաղկացած էր 60 գրքերից:

Հայ կա կան ար քա յա տոհմի կա ռա վար ման 
տա րի նե րին Բյու զան դի ան վերս տին հզո րա
ցավ: Կայս րու թյա նը մի աց վեցին Բուլ ղա րա
կան թա գա վո րու թյու նը, Ասորիքը, Հյու սի սա
յին Մի ջա գետ քի և Հա յաս տա նի զգա լի մասը:

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ

Կայս րու թյան հզորացումը պայ ման ներ 
ստեղ ծեց նաև բյու զան դա կան մշա կույ թի 
վերելքի հա մար: Հայ կա կան ար քա յա տոհ մի 
կա ռա վար ման ժա մա նա կաշր ջա նը սո վո րա
բար ան վա նում են Վե րածնն դի դա րաշր ջան:

Մշա կույ թի ու գի տու թյան հո վա նա վոր էր 
Կոս տան դին VII Ծի րա նա ծին կայս րը: Նա մի 
շարք գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րի հե ղի
նակ է: Դրանք ար ժե քա վոր տե ղե կու թյուն
ներ են պա րու նա կում կայս րու թյան կա ռա
վար ման կար գի վե րա բեր յալ: Կայս եր եր կե

Կոս տան դին VII Ծիրա նա ծին

Կոս տան դի նը (905–959) հեն
վում էր մայ րա քա ղա քի ազն վա
կա նու թյան վրա, պայ քա րում էր 
պաշ տո նյա նե րի կաշա ռա կե րու
թյան և կամա յա կա նու թյուն նե րի 
դեմ: Գահակալել է 913–920 և 
944–959 թթ.: Կայս րը հայտ նի 
է որպես հան րա գի տա րա նա
յին բնույ թի ժո ղո վա ծու նե րի 
հրա տա րա կու թյան նախա ձեռ
նող: Նա ինքն էլ գրել է աշխա
տու թյուն ներ՝ «Պետու թյան 
կառա վար ման մասին», «Բյու
զան դա կան արքու նի քի արա
րո ղու թյուն նե րի մասին» և այլն:
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րում հե տաքր քիր տեղե կու թյուն ներ կան 
Բյու զան դի ա յի պատ մու թյան, ինչ պես նաև 
հարև ան ժո ղո վուրդ նե րի, մաս նա վո րա պես 
հա յե րի մա սին:

 Արաբ նե րի դեմ մղած պայ քա րի ընթաց
քում ստեղծ վեց բյու զան դա կան էպո սը՝ «Ասք 
Դիգե նիս Ակրի տա սի մասին»:

IX դ. Կոս տանդ նու պոլ սում բաց վել էր 
բարձ րա գույն դպ րոց: Աստ վա ծա բա նու թյու
նից բա ցի, այն տեղ դա սա վան դում էին փի լի
սո փա յու թյուն, ճար տա սա նու թյուն, աստ ղա
բաշ խու թյուն, երկ րա չա փու թյուն:

1045 թ. Կոս տանդ նու պոլ սում բաց վեց հա
մալ սա րան, որն ուներ իրա վա բա նու թյան և 
փի լի սո փա յու թյան բա ժիններ:

Բյու զան դա կան արքու նի քի մասին

«Կոս տանդ նու պոլ սում կայ սե րա կան պալա տում կա 
հրա շա լի շքե ղու թյան և գեղեց կու թյան մի դահ լիճ: Կայ սեր 
գահի առջև կանգ նած է ոսկե զօծ պղնձե ծառ, որի ճյու ղե րի 
վրա նստած են բրոն զե տար բեր թռչուն ներ: Թռչուն նե րից 
յու րա քան չյու րն իրեն հատուկ ձայն է արձա կում: Կայ սեր 
նստա տե ղը այն պի սի հմտու թյամբ է պատ րաստ ված, որ 
սկզբում այն թվում է ցածր՝ գրե թե հատա կի մակար դա կի, 
հետո՝ ավե լի բարձր և վեր ջա պես՝ օդից կախ ված: Վիթ
խա րի գահը որպես պահա պան ներ բոլո րում են ոսկե զօծ 
առյուծ նե րը, որոնք իրենց պոչե րով կատա ղո րեն հար
վա ծում են հատա կին՝ բացե լով երախ նե րը, շար ժում են 
լեզու նե րը և ուժեղ մռնչում: Այն բանից հետո, երբ ես, 
ըստ սովո րույ թի, երրորդ անգամ ծնկի իջա կայ սեր առջև՝ 
ողջու նե լով նրան, և գլուխս բարձ րաց րի, ապա տեսա կայ
սե րը բացար ձա կա պես նոր հագուս տով, համա րյա դահ լի
ճի առաս տա ղի մոտ»:

X դարում Բյու զան դիա այցե լած 
գեր մա նա ցու գրա ռում նե րից

Բյուզանդական ժամանակա
շրջանի արվեստի նմուշներից.

Խճանկար,V դար
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 ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 
ԳՐՈՀՆԵՐԻ ԹԻՐԱԽ

XI դ. երկ րորդ կե սին Բյու զան դի ան 
կրկին հայտնվեց դժվարին վիճակում: Մա
նազ կերտ քա ղա քի մոտ 1071 թ. բյու զան
դական զորքը ծանր պար տու թյուն կրեց 
սել ջուկ նե րից: Կայսր Ռո մա նոս IV Դի ո գե
նե սը գե րի ըն կավ: Շարժ վե լով արևմուտք՝  
Փոքր Ասի ա յում սել ջուկ նե րը ստեղ ծե ցին 
իրենց պե տու թյու նը՝ Իկո նի ա յի սուլ թա
նու թյու նը:

Կայս րու թյան գո յու թյա ն համար մեծ սպառ
նա լիք էին նաև պե չե նեգ նե րը, որոնք աս պա
տա կում էին Բալ կան յան թե րակղ զին: Սել
ջուկ նե րը կայս րու թյան մայ րա քա ղա քին մո
տե նում էին ասի ա կան, իսկ պե չե նեգ նե րը՝ 
եվ րո պա կան կող մից:

Մանազկերտի ճակատամարտը
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Այս ծանր իրա վի ճա կում գա հն ան ցավ 
Կոմ նե նոս նե րի արքայա տոհմին: Կոմ նե նոս
նե րը մի շարք բա րե փո խում ներ անց կաց րին 
կայս րու թյու նը կոր ծա նու մից փր կե լու հա
մար: Նրանց հա ջող վեց եր կա րաձ գել կայս
րու թյան գոյությունը, սա կայն չկա րո ղա ցան 
ամ րապն դել կայսրու թյունը: 

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1.  Ի՞նչ տա րածք ներ կորց րեց Բյու զան դի ան արաբ նե րի դեմ մղ վող պա տե
րազմ նե րի հետևանքով:

2.  Ո՞վ էր Հայ կա կան (Մա կե դո նա կան) ար քա յա տոհ մի հիմ նա դի րը: Ինչ պե՞ս 
նա հա սավ կայ սե րա կան աս տի ճա նի:

3.  Փաս տե րով հիմ նա վո րե՛ք, որ Հայ կա կան արքայատոհմի օրոք Բյու զան դի
ան կր կին հզո րա ցել էր:

4. Մշա կու թա յին վե րած նուն դը Բյու զան դի ա յում ի՞նչ արդ յունք ներ տվեց:
5.  Ին չո՞ւ Բյու զան դա կան կայս րու թյու նը XI դա րի երկ րորդ կե սին թու լա ցավ:
6.  Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Մա նազ կեր տի ճա կա տա մարտը: Ի՞նչ հետևանքներ 

ունեցավ այն:

Գործնական աշխատանք

Տվե՛ք Հուս տի նի ա նոս I և Վասիլ (Բարսեղ) I կայս րե րի հա մե մա տա կան 
բնու թա գի րը «Տրամագիր» վար ժու թյան մի ջոցով:

Նոր հասկացություններ, անուններ, արտահայտություններ

Հայկական (Մակեդոնական) արքայատոհմ, Միքայել III, Վասիլ (Բարսեղ) I, 
Լևոն VI Իմաստասեր, գահա ժա ռանգման նոր կարգ, Վերածննդի դարա
շրջան, Կոստանդին VII Ծիրանածին, Կոստանդնուպոլսի համալ սա րան, 
1071 թ. Մանազկերտի ճակատամարտ, Ռոմանոս IV Դիոգենես, Կոմնե
նոսների արքայատոհմ, Իկոնիայի սուլթանություն, պեչենեգներ
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§ 5.  ԿԱՐՈԼԻՆԳՆԵՐԻ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԾՈՒՅԼ ԹԱԳԱՎՈՐՆԵՐԸ

Հյու սի սա յին Գալ լի ա յում, ինչպես գիտեք, 
կազ մա վոր վել էր Ֆրան կա կան թա գա վո րու
թյու նը: Ֆրանկ նե րի առա ջին թա գավոր Քլոդ
վի գի հրա մա նով լատիներեն գրի առն վե ցին 
ֆրանկ նե րի սո վո րույթ նե րը և իրա վական 
նորմերը: Կազմ վեց օրենք նե րի ժո ղո վա ծու, 
որն ստա ցավ «Սա լի ա կան դա տաս տա նա
գիրք» ան վա նու մը: 

Եր կի րը կա ռա վա րող Մե րո վինգ նե րի ար
քա յա տոհմը շու տով սկ սեց թու լա նալ: Մերո
վինգները թեև պահ պա նում էին  թա գա վո
րա կան տիտ ղո սը, բայց իշ խա նու թյուն չու
նեին: Այդ պատ ճա ռով նրանց ան վա նում 
էին «ծույլ թա գա վոր ներ»: Եր կի րը կա ռա
վա րում էին ար քա յա կան կալ վածք նե րի կա

Հաղ թա նակ տանե լով Սուա սո նի մոտ (486 թ.)՝ ի թիվս 
այլ ավա րի՝ ֆրանկ նե րը վերց րին զար մա նա լի գեղեց
կու թյան և մեծու թյան մի գավաթ: Քլոդ վի գը խնդրեց այդ 
գավա թը տալ իրեն՝ իր մաս նա բաժ նից դուրս: Զին վոր նե
րը պատաս խա նե ցին. «Արա՛ ինչ ուզում ես, քան զի ոչ ոք չի 
կարող հակա ռակ վել քո իշխա նու թյա նը»: Բայց մի զին վոր 
բարձ րաց րեց մար տա կան կացի նը և կոտ րեց գավա թը՝ 
ասե լով. «Դու ոչինչ չես ստա նա, բացի քո հասա նե լի քից»: 
Բոլո րը զար մա ցել էին այդ արար քից, բայց արքան թաքց
րեց իր վիրա վո րան քը:

Մեկ տարի անց նա հրա մա յեց իր զոր քին հավաք վել 
զորա տե սի: Անց նե լով շար քե րի առջև ով՝ նա մոտե ցավ այդ 
նույն զին վո րին և ասաց նրան. «Ոչ ոք այդ պես չի պահում 
իր զեն քը»,— և խլե լով նրա նից կացի նը՝ նետեց գետին: Իսկ 
երբ զին վո րը կռա ցավ, որ վերց նի կացի նը, արքան կտրեց 
նրա գլու խը: «Այս պես,— ասաց նա,— դու վար վե ցիր գավա
թի հետ Սուա սո նում»:

Քլոդ վի գը դրա նով մեծ սար սափ առա ջաց րեց իր անձի 
հան դեպ:

Քլոդվիգն ու զինվորը:
Նկարում Քլոդվիգը 

պատկերված է ալեզարդ 
ծերունու տեսքով, չնայած 

այդ ժամանակ նա ընդամենը 
20 տարեկան էր:
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ռա վա րիչ ները՝ մա յոր դոմ ները (լատ.՝ տան 
ավագ):

Նվա ճե լով Պի րե նե յան թե րակղ զին՝ արաբ
նե րը սկ սե ցին աս պա տա կել նաև Հա րա վա
յին Գալ լի ան: Պու ա տի եի 732 թ. մոտ տե ղի 
ու նե ցած ճա կա տա մար տում մա յոր դոմ Կար
լոս Մար տելը պար տու թյան մատ նեց արաբ
նե րին: Այս հաղ թա նա կը մեծ նշա նա կու թյուն 
ու նեցավ, քանզի կանգ նեց րեց արաբ նե րի 
հե տա գա առաջ խա ղա ցու մը Եվրո պա:

751 թ. մա յոր դոմ Պի պին Կար ճա հա սակը 
հռչակ վեց ֆրանկ նե րի թա գա վոր: Հե ղա
շրջու մը կա տար վեց Հռո մի պա պի թույլտ վու
թյամբ: Վար ձա հա տույց լի նե լու հա մար Պի
պի նը ար շա վեց Հյու սի սա յին Իտա լի ա՝ լան
գո բարդ նե րի դեմ: Նրան ցից խլված հո ղե րը 
նա նվի րեց պա պին: Այս տա րածք նե րի վրա 
կազ մա վոր վեց Պա պա կան պե տու թյու նը: 
Այն գոյություն ունեցավ մինչև XIX դ. կեսերը:

Պի պի նի գա հա կա լու մով Ֆրան կա կան պե
տու թյու նում հաս տատվեց Կա րո լինգ նե րի 
ար քա յա տոհմը: Տոհ մա նու նն առա ջա ցել է 
Պիպինի հաջորդի՝ Կար լոս Մե ծի անունից:

Կարլոս Մեծ

Ժամանակագրություն սաքսերի դեմ 
Կարլոս Մեծի  մղած պատերազմների մասին

775 թ. Կարլ թա գա վո րը զոր քե րով եղավ Սաք սո նի ա յում, ամա յաց րեց այն, պատ ճա ռեց մեծ 
ավե րա ծու թյուն ներ: 

783 թ. Տեր թա գա վո րը մեծ զոր քով մեկ նեց Սաք սո նի ա և սկ սեց պա տե րազմ ապս տամ բած 
սաք սե րի դեմ, սաք սե րի կող մից սպան վեց բազ մա հա զար մարդ՝ ավե լի շատ, քան առաջ:

796 թ.  Այդ տա րի Կարլ թա գա վո րը իր եր կու որ դի նե րի հետ եղավ Սաք սո նի ա յում, շր ջեց սաք
սո նա կան հո ղե րը, ուր խռո վու թյուն ներ էին բարձ րաց րել՝ հր կի զե լով ամեն ինչ և ամա յաց նե լով, 
այն տե ղից բե րեց գե րի տղա մար դիկ, կա նայք և երե խա ներ, ինչ պես նաև ան թիվ քա նա կի ավար:

799 թ.  Կար լը գե րի վերց րեց բա զում սաք սե րի՝ իրենց կա նանց ու երե խա նե րի հետ, նրանց 
բնա կեց րեց իր պե տու թյան տար բեր մար զե րում, իսկ նրանց հո ղե րը բա ժա նեց եպիս կո պոս
նե րի, քա հա նա նե րի և կոմ սե րի միջև:
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ԱՍՏԾՈ ԸՆՏՐՅԱԼ ԿԱՅՍՐԸ

Ֆրան կա կան պե տու թյու նը իր հզո րու
թյան գա գաթ նա կե տին հա սավ Կար լոս 
Մեծի (768–814) օրոք: Նա իր ամ բողջ կյանքն 
անց կաց րեց պա տե րազմ նե րում: Կար լոս 
Մեծը նվա ճեց Հյու սի սա յին Իտա լի ան, Բա
վա  րիա և Սաք սո նիա դքսու թյուն նե րը և Իս
պա նի ա յի հյու սի սա րև ե լյան շրջան նե րը:

Կար լոս Մեծի կայս րու թյու նը

Ֆրանկ նե րի բնա կու թյան 
շրջան նե րը V դարի վեր ջին

Ֆրանկ նե րի նվա ճում նե րը V դարի 
վեր ջին և VI դ. սկզբին

Ֆրան կա կան պետու թյան սահ ման
նե րը Քլոդ վի գի օրոք 511 թ. դրու թյամբ

Ֆրանկ նե րի նվա ճում նե րը 
VI–VIII դարե րում

Կար լոս Մեծի 768–814 թթ. արշա վանք նե րի ուղ ղու թյուն նե րը

Ֆրանկ նե րի նվա ճում նե րը Կար լոս Մեծի օրոք

Ֆրան կա կան կայս րու թյան սահ ման նե րը IX դ. սկզբին

Ֆրան կա կան կայս րու թյու նից կախյալ տարածք ներ

Ճակա տա մար տի վայր և տարե թիվ
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Կար լո սի նվա ճում նե րի արդ յուն քում Ֆրան
կա կան պե տու թյան տա րած քը կրկնա պատկ
վեց: Նա իրեն հա մա րում էր Արևմտ ահռո մե
ա կան կայս րու թյան ժա ռան գոր դը, ուս տի 
ձգտում էր յու րաց նել կայ սեր տիտ ղոսը: 800 թ. 
Հռո մի պա պը Կար լո սին թա գադ րեց արևմ
տահ ռո մե ա կան կայ սե րա կան թա գով: 

Վաղ միջ նա դա րի Եվ րո պա յում «Կար լոս» 
անու նը դար ձավ ար քա յա կան  իշ խա նու թյան 
խորհր դա նիշ: Եվ րո պա յի առան ձին երկր նե
րի կա ռա վա րող ներ սկսե ցին իրենց ան վա
նել «կա րոլ» (թա գա վոր)՝ Կար լոսի անունից:

Կար լո սի մա հից հե տո նրա տե րու թյու նը 
տրոհ վեց: 843 թ. Վերդեն քա ղա քում Կար լո
սի երեք թոռ նե րը դաշնա գիր ստո րագ րե ցին 
կայս րու թյան բա ժան ման վե րա բեր յալ: Վեր
դե նի դաշնագի րը հիմք դարձավ ապագա 
Ֆրան սի ա յի, Գեր մա նիա յի և Իտա լի ա յի 
կազ մա վոր ման հա մար:

ԿԱՐՈԼԻՆԳՅԱՆ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ

Կա րո լինգ նե րի օրոք ձևավոր վեց նոր մշա
կույթ, որը ստա ցավ «Կա րո լինգ յան վե րա
ծնունդ» ան վա նու մը: Դրա հիմ քում ըն կած 
էին երեք մշա կույթ նե րը՝ ան տիկ, քրիստո
նեական և բար բա րո սա կան: Նրանց կա պող 
օղա կը եկե ղե ցին և լա տի նե րե նն էին: Կարլոս 
Մեծը ձգտում էր կայսրության տարածքում 
ապրող բոլոր ժողովուրդների ու ցեղերի 
համար ստեղծել միասնական մշակույթ: Խո
շ որ վան քե րում բա ցեց դպ րոց ներ: Այն տեղ 
պետք է սո վո րե ին ոչ մի այն հոգևորա կան նե
րի, այլև աշ խար հիկ մարդ կանց երե խա նե րը: 

Կար լո սը ար քու նիք էր հրա վի րում կրթ ված 
մարդ կանց Իտա լի ա յից, Իս պա նի ա յից, Բրի

Խոշ որ վան քե րում Կարլոս 
Մեծը բա ցեց դպ րոց ներ, որ տեղ 
սո վո րում էին ոչ մի այն հոգևո
րա կան նե րի, այլև աշ խար հիկ 
մարդ կանց երե խա նե րը: Աճեց 
կրթություն ստացած մարդ
կանց թիվը: 

Վանքերում արտագրում 
և բազմացնում էին անտիկ 
գիտնականների աշ խա տու
թյունները:
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տա նի ա յից: «Կա րո լինգ յան վե րածնն դի» 
ամե նան շա նա վոր գոր ծի չը Ալ քու ինն էր, 
որին հրա վի րել էին Բրի տա նի ա յից:  

Կար լո սի ար քու նի քում ստեղծ վեց գրա կան 
խմբակ, որը կոչ վում էր «ար քու նա կան ակա դե
միա»: Նրա գոր ծու նե ու թյա նը մաս նակ ցում էին 
նաև կայս րը և նրա ըն տա նի քի ան դամ նե րը:

«Կա րո լինգ յան վե րած նուն դը» մեծ դեր 
խա ղաց Արևմտ յան Եվ րո պա յի մշա կու թա յին 
կյան քում: 

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Վերհիշե՛ք, որտե՞ղ, ե՞րբ, ո՞վ է կազ մա վոր ել Ֆրան կա կան թա գա վո րու թյու նը:
2. Ին չո՞ւ էին Մե րո վինգ նե րին ան վա նում «ծույլ թա գա վոր ներ»:
3. Ո՞վ էր Կա րո լինգ նե րի ար քա յա տոհ մի հիմ նա դի րը:
4.  Ին չո՞ւ էր Կար լոս Մե ծը իրեն հա մա րում Արևմտահռո մե ա կան կայս րու թյան 

ժա ռան գորդ:
5. Ե ՞րբ է կնք վել Վեր դե նի դաշնա գի րը: Ո՞ր պե տու թյուն նե րի առա ջաց ման 

հիմք դարձավ այն:
6.  Ո՞ր մշա կույթ նե րի հա մադ րու մից առա ջա ցավ «Կա րո լինգ յան վե րածնն դի» 

մշա կույթը:

Ստեղծագործական աշխատանք

Բնու թագ րե՛ք Կար լոս Մե ծին: Փոր ձե՛ք ինք նու րույն պատ կե րել նրան: Հա յոց 
ար քա նե րից ո՞ւմ եք նմա նեց նում Կար լոս Մե ծին: Հիմ նա վո րե՛ք ձեր պա տաս
խանը:

Նոր հասկացություններ, անուններ, արտահայտություններ

«Սալիական դատաստանագիրք», մայորդոմ, «ծույլ թագավորներ», 
Մերո վինգների արքայատոհմ, Պապական պետություն, Պիպին Կար ճա
հասակ, Կարոլինգների արքայատոհմ, Կարլոս Մեծ, Վերդենի դաշնագիր, 
«Կարոլինգյան վերածնունդ», Ալքուին
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§ 6.  ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԾՆՈՒՆԴԸ

Վեր դե նի դաշնագ րով առանձնացված 
բուն գեր մա նա կան հո ղե րից ձևավորվեց նոր 
պետություն :  Այն սկզ բում կոչ վում էր 
Արևելաֆ րան կա կան թա գա վո րու թյուն: 

X դ. սկզբին Կա րո լինգ նե րի ար քա յա տոհ
մը դա դա րեց գո յու թյուն ու նե նալուց: 919 թ. 
արևելա ֆրանկական թա գա վոր ընտր վեց 
Սաք սո նի ա յի դուքս Հեն րի խը: Այս պես Եվ րո
պա յում առա ջա ցավ  Գեր մա նա  կան թա գա
վո րու թյունը: Այն ընդգր կում էր Հռե նոս գե
տից մինչև Էլ բա գե տը, Հյու սի սա յին ծո վից 
մինչև Ալ պե րի լեռ ներն ըն կած տա րածք նե րը:

Գեր մա նի ա յում ար քա յա կան իշ խա
նությունն ամուր չէր: Այնտեղ գո յու թյուն ունե
ին հինգ խոշ որ դք սու թյուն ներ: Դուք սե րը, 

Իր իշխա նու թյունն ամրապն դե լու համար Հենրիխ I–ը, 
երկ րի ներ սում որո շա կի զիջում ներ անե լով իր հակա ռա
կորդ նե րին, կարո ղա ցավ հետ պահել պառակ տում նե
րից: Բացի այդ, նա դաշինք կնքեց Արևմ տաֆ րան կա կան 
պետության թագա վո րի հետ՝ զիջե լով նրան Լոթա րին գի
ան: Սակայն օգտ վե լով այդ թագա վո րու թյան երկ պա ռա
կու թյուն նե րից՝ հետ գրա վեց այն:

Գեր մա նի ա յի համար մեծ վտանգ էին ներ կա յաց նում  
նաև հուն գար նե րը: Հեն րիխ I–ը հուն գար նե րի հետ հաշ
տու թյան պայ մա նա գիր կնքեց, ըստ որի՝ նրանց պետք է 
տուրք վճա րեր:

930 թ. նա իրեն հպա տա կեց րեց Չեխի ա յի իշխան Վաց
լավ I–ին, իսկ 933 թ. պար տու թյան մատ նեց հուն գար նե րին:

Հեն րիխ I 
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որոնք կա ռա վա րում էին առան ձին ցե ղերով 
բնա կեց ված մեծ մար զե րը, թա գա վորին 
ընդու նում էին որ պես հա վա սար  նե րի մեջ 
առա ջի նը: Դք սու թյան բնակ չու թյունը ենթարկ
վում էր դուք սին, այլ ոչ թա գա վո րին:

 ԹԱԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
Ս. ՊԵՏՐՈՍԻ ՏԱՃԱՐՈՒՄ

Թա գա վո րա կան իշ խա նու թյու նը ամ րա պն
դե լու հա մար գերմանական թագավոր Օտ
տոն I–ը (936–973) որոշ եց նոր հե նա րան գտ
նել և վերջ տալ դուք սե րի ան ջա տո ղա կան 
ձգ տում նե րին: Այդ պի սի հե նա րան դար ձավ 
գեր մա նա կան եկե ղե ցին: Օտ տո նը եկե ղե ցուն 
շնոր հեց հող, դա տա կան և ռազ մա կան իշ խա
նու թյուն: Շնորհ ված տա րած քում գոր ծում էր 
մի այն եկե ղե ցա կան դա տա րա նը: Բարձ րաս
տի ճան հոգևորա կան նե րը ներգ րավ վում էին 
զին վո րա կան ծա ռա յու թյան մեջ և դառ նում 
էին զո րա մա սե րի հրա մա նա տար ներ:

Բո լոր եպիս կո պո սա կան և խոշ որ վան քե
րի վա նա հայ րե րի պաշ տոն նե րը  թա գա վո րի 
տնօ րի նու թյան ներ քո էին: Նա էր բարձ
րաստ իճան հոգևորականներին պաշտոնի 
նշանակում:

Այս ճա նա պար հով Գեր մա նի ա յում ամ րա
պնդվեց թա գա վո րա կան իշ խա նու թյու նը: 
Հեն վե լով նո րաս տեղծ ծան րա զեն հե ծե լա զո
րի վրա՝ Օտ տո նը 955 թ. պարտության 
մատնեց հունգարներին: Այս հաղ թա նա կից 
հե տո նա իրեն հա մա րում էր Եվ րո պա յի ամե
նահ զոր տի րա կա լը: Նա ցան կա նում էր 
նման վել Կար լոս Մե ծին և ստեղ ծել կայս րու
թյուն: Դրա հա մար նա պետք է նվա ճեր Իտա
լի ան և իրեն են թար կեր Հռո մի պա պին:

Օտտոն I
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Օտ տո նը նվա ճեց Հյու սի սա յին Իտա լի ան, 
այ նու հետև մտավ Հռոմ: 962 թ. պա պը նրան 
թա գադ րեց Արևմտ ահռո մե ա կան կայս րու
թյան թագով:

 ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ 
ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նո րաս տեղծ պե տու թյու նն ընդգրկում էր 
Գերմանիան, Հյուսիսային և Միջին Իտալիան 
ու Հարավարևելյան Ֆրանսիան: Այն հա վակ
նում էր դառ նալու Արևմտ ահռո մե ա կան 
կայս րու թյան ժա ռան գոր դը: Գեր մա նա կան 
կայս րե րը ցան կա նում էին Եվրո պայում 
ստեղ ծել մի աս նա կան քրիս տո նե ա կան տե
րու թյուն, որը պետք է ու նե նար կրո նա կան և 
աշ խար հիկ մայ րա քա ղաք ներ՝ Հռո մը և 
Աախե նը: Տերության աշխարհիկ իշխանու
թյունը պատկանելու էր կայսրին, իսկ 
հոգևորը՝ պապին: Պե տու թյու նը պաշ տո նա
պես կոչ վում էր Գերմանական ազգի սր բա
զան հռո մե ա կան կայս րու թյուն: 

Օտ տո նը և նրա հաջորդները մեծ ուշ ադ
րու թյուն էին դարձ նում մշա կույ թին: Այդ 
պատ ճա ռով այս դա րաշր ջա նը սո վո րա բար 
ան վա նում են նաև «Օտ տոն յան վե րա
ծնունդ»: Նա ար քու նի քում ստեղ ծեց ակա դե
մի ա: Ամե նու րեք բաց վե ցին դպ րոց ներ:

Բարձր զար գաց ման հա սավ պատ մագ րու
թյու նը: Վա նա կան Վի դու քին դը գրեց «Սաք
սե րի պատ մու թյու նը» աշ խա տու թյունը: Նա 
փոր ձում էր հիմ նա վո րել Սր բա զան հռո մե ա
կան կայս րու թյան ստեղծ ման անհ րա ժեշ
տու թյու նը և այդ գործում գեր մա նա ցի նե րի 
կարևոր դե րը:

Արևմ տահռո մե ա կան
կայս րու թյան թագը

Օտտոն I–ը  Քրիս տո սին է 
ընծա յում տաճա րի 

ման րա կեր տը:
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Ինչ պե՞ս և ե՞րբ առա ջա ցավ Գեր մա նա կան թա գա վո րու թյու նը:
2. Ո՞ր տա րածք ներն էր ընդգր կում նո րաս տեղծ պե տու թյու նը:
3.  Ինչո՞ւ էր Գերմանիայում արքայական իշխանությունը թույլ: Ի՞նչ քայ լեր 

ձեռ նար կեց Օտ տոն I–ը իր իշ խա նու թյունն ամ րապն դե լու հա մար:
4.  Օտ տոն I–ը ե՞րբ և որտե՞ղ թա գադր վեց Արևմտ ահռո մե ա կան կայս րու թյան 

թա գով:
5.  Ո՞ր իրադարձությունից հետո Օտտոն I–ն իրեն համարեց Եվրոպայի ամե

նա հզոր տիրակալը: Համաձա՞յն եք նրա հետ. հիմնավորե՛ք ձեր տե սակետը:
6.  Ի՞նչ է «Օտտոնյան վերածնունդը»: Ո՞վ էր «Սաք սե րի պատ մու թյու նը» աշ

խա տու թյան հե ղի նա կը, և ի՞նչ էր փոր ձում նա հիմ նա վորել:

Քննարկման հարց

Ձեր կար ծի քով՝ ին չո՞ւ Գեր մա նա կան պե տու թյու նը կոչ վեց Սր բա զան հռո 
մե ա կան կայս րու թյուն:

Նոր հասկացություններ, անուններ, արտահայտություններ

Արևելաֆրանկական թագավորություն, Հենրիխ Սաքսոնացի, Գերմա նա
կան պետություն, Օտտոն I, Աախեն, Գերմանական ազգի սրբա զան հռո
մեական կայս րություն, «Օտտոնյան վերածնունդ», Վիդուքինդ
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§ 7.  ԱՆՀԱՆԳԻՍՏ ԵՎՐՈՊԱՆ

ՎԻԿԻՆԳՆԵՐԸ

Հյու սի սա յին Եվ րո պա յի պատ մու թյան 
IX–XI դա րերն ան վա նում են վի կինգ նե րի 
դա րա շրջան: Այս ժա մա նա կաշր ջա նում 
Սկան դի նավ յան թե րակղ զու բնա կիչ ները՝ 
դա նի ա ցի ները, շվեդ ները և նոր վե գա ցի ները, 
ձեռ նա մուխ եղան նվա ճում նե րի: Սկան դի
նավ ցի ներին ընդհանրական ան վա նում էին 
նոր ման ներ («հյու սի սա յին մար դիկ»), իսկ 
Հին Ռուսիայում՝ վարյագներ: Իսկ ծովային 
ար շավանքներին մասնակցողները հայտնի 
էին նաև վի կինգ ներ անունով: Վի կինգ նե րը 
գաղութներ և իշ խա նու թյուն ներ հիմ նե ցին 
Բրի տա նի ա  յում, Ֆրան սի ա յում, Սիցիլիայում, 
Հյուսիսային Ամերիկայում: 

X դա րում վի կինգ նե րը բնա կեց րին Իս լան
դի ան: Շու տով նրանք հայտ նա գոր ծե ցին 
նաև Գրեն լան դի ա կղ զին: Իսկ վի կինգ Լեյֆ 
Էրիկ սո նը 1000 թ. հա սավ Հյու սի սա յին Ամե
րի կա, որ տեղ հիմ նեց գա ղութ: Այս պի սով՝ 
Քրիս տա փոր Կո լում բո սից մոտ հինգ հար
յուր տա րի առաջ վի կինգ ներն ար դեն հասել 
էին Ամե րի կա:

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՍԼԱՎՈՆՆԵՐԸ

Արևմտ յան սլա վոն նե րը (լե հեր, չե խեր, 
սլո վակ ներ, մո րավ ներ) զբա ղեց նում էին Էլ
բա գե տից արևելք ըն կած տա րածք նե րը:

IX դա րում կազ մա վոր վեց Մեծ Մո րա վիա 

Լեյֆ Էրիկսոնի արձանը 
Սեյնթ Փոլ, 

Մինեսոտա, ԱՄՆ
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իշխա նու թյու նը: Բյու զան դի ա յից այս տեղ 
ժա մա նե ցին քրիս տո նե ու թյան քա րո զիչ ներ 
Կի րիլ և Մե թո դի ոս եղ բայր նե րը: Քրիս տո նե
ու թյու նը տա րա ծե լու նպա տա կով նրանք 
ստեղ  ծե ցին սլա վո նա կան այ բու բե նը և Աստ
վա ծաշ ուն չը հու նա րե նից թարգ մա նե ցին 
սլա վո նե րեն: IX դ. վեր ջին Մեծ Մո րա վի ա յի 
կազ մում ձևավոր վեց չե խա կան իշ խա նու
թյու նը, որը շու տով ան կա խա ցավ: Չե խե րը 
քրիս տո նե ու թյու նն ըն դու նե ցին կա թո լիկ 
ձևով: Չեխական եկեղեցին ենթարկվեց 
Հռոմի պապին:

Լե հա կան պե տու թյու նը առա ջա ցավ X 
դա րում: 966 թ.՝ Մեշ կո I իշ խա նի մկր տու թյու
նից հե տո, այս տեղ նույնպես հաստատվեց 
կա թո լիկ եկե ղեցին:

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՍԼԱՎՈՆՆԵՐԸ

Հա րա վա յին սլա վոն նե րը (սեր բեր, խոր
վաթ ներ, սլո վեն ներ) ապ րում էին Բալ կան
յան թե րակղ զու հյու սի սում: Հե տա գա յում 
արևել քից այս տեղ եկան թյուր քա լե զու 
բուլղար նե րը: 681 թ. նրանք ստեղ ծե ցին 
Բուլղա րա կան թա գա վո րու թյու նը: Բուլ ղար
նե րը ձուլ վե ցին տե ղաբ նիկ սլա վոն նե րին: 
Այս պես ձևավոր վեց սլավոնական բուլ ղար 
ժո ղովուր դը: IX դ. կեսերին բուլղարները 
ընդունեցին քրիստոնեությունը հունա
կան ձևով:

IX դա րում կազ մա վոր վեց Սեր բա կան պե
տու թյու նը: Սա կայն սեր բե րին չհա ջող վեց 
ստեղ ծել մի աս նա կան եկե ղե ցի: Սեր բերի մի 
մա սը քրիս տո նե ու թյու նը ըն դու նեց կա թո լիկ, 
իսկ մյուս մա սը՝ ուղ ղա փառ ձևով:

Կիրիլ և Մեթոդիոս 
եղբայրները
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ՀՈՒՆԳԱՐՆԵՐԸ

Քոչ վո րա կան կյանք վա րող հուն գա րա
կան ցե ղերն ապ րում էին Վոլ գա և Ու րալ գե
տե րի շր ջա նում: IX դա րում նրանք հաս տատ
վե ցին ժա մա նա կա կից Հուն գա րի ա յի տա
րածքում: Հուն գա րա կան հե ծե լա զո րը աս
պա տա կում և ավե րում էր Եվ րո պա յի շատ 
երկր ներ: Արդեն ասվել է, որ  955 թ. հուն գար
ները ծանր պար տու թյուն կրեցին գեր մա նա
ցի  նե րից: Դրա նից հե տո նրանք դա դա րե ցին 
աս պա տա կել հարևան երկր նե րը և ան ցան 
նս տակ յաց կյան քի: Իշտ վան I–ը 1001 թ. թագ 
ստա ցավ Հռո մի պա պից և հիմ նեց Հուն գա
րա կան պե տու թյունը: Հունգա րական 
եկեղեցին ենթարկվում էր պապական 
աթոռին:

Սլա վո նա կան ցեղե րի զբա ղեց րած տարած քը

Սլա վոն նե րի ներ խու ժու մը 
Բալ կա նյան թերակղ զի
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1.  Ով քե՞ր էին նոր ման նե րը: Իսկ վի կինգ նե՞ րը: Ինչպե՞ս էին նրանց ան վանում 
Հին Ռուսիայում:

2. Վի կինգ նե րը որ տե՞ղ հիմ նե ցին իշ խա նու թյուն ներ:
3. Լեյֆ Էրիկ սո նը ե՞րբ ափ իջավ Հյու սի սա յին Ամե րի կա յում:
4.  Որ տե՞ղ էին բնակ վում արևմտ յան սլա վոն նե րը: Ի՞նչ պե տու թյուն ներ նրանք 

հիմ նե ցին:
5. Հա րա վա յին սլա վո նա կան ի՞նչ ժո ղո վուրդ նե ր կա րող եք նշել:
6. Ե՞րբ է ստեղծ վել Բուլ ղա րա կան թա գա վո րու թյու նը:
7.  Սկզբ նա պես որ տե՞ղ էին ապ րում հուն գար նե րը: Ե՞րբ է ստեղծ վել Հուն գա

րա կան պե տու թյունը:
8.  Ո՞ր աթոռների գերագահությունն ընդունեցին սլավոնական եկեղե ցիները. 

թվարկե՛ք:

Նոր հասկացություններ, անուններ, արտահայտություններ

Վիկինգների դարաշրջան, նորման (վիկինգ), վարյագ, Լեյֆ Էրիկսոն, 
սլավոններ, Բուլղարական թագավորություն, Մեծ Մորավիա իշխանու
թյուն, Կիրիլ, Մեթոդիոս, սլավո նա կան այբուբեն, Սերբական պետություն, 
Լեհական պետություն, Մեշկո I, Իշտվան I, Հունգա րական պե տու թյուն

ՎԻԿԻՆԳ ՆԵՐՆ ԱՄԵ ՐԻ ԿԱ ՅՈՒՄ
(ըստ սկան դի նա վյան բանա վոր ավան դազ րույ ցի, որ գրառ վել է XIII դարում)

Նոր վե գա ցի նե րը նոր ման նե րի դարաշր ջա նում հայտ նի դար ձան Ատլան տյան օվկի ա նո սի 
հյու սի սա րև ե լյան շրջան նե րի բնա կեց մամբ: IX դարի վեր ջին այս պես Նոր վե գի ա յի բնակ չու
թյան կող մից սկսվեց Իսլան դիա (նշա նա կում է «Սառույց նե րի երկիր») կղզու բնա կե ցու մը: 
Մոտա վո րա պես մեկ դար անց իսլան դա կան նոր վե գա ցի Էրիկ Շիկա հե րը հասավ մի անհայտ 
երկիր: Նրան դուր եկավ խիտ խոտա ծած կույ թով հովիտ նե րը, ծովում՝ ձկնե րի և փոկե րի 
առա տու թյու նը: Վերաբ նա կիչ նե րին հրա պու րե լու նպա տա կով Էրի կը կղզին Գրեն լան դիա 
(«Կանաչ երկիր») անվա նեց:

Մոտա վո րա պես 1000 թ. Էրի կի որդի Լեյֆ Էրիկ սո նը հասավ նոր երկր ներ՝ Գրեն լան դի
ա յից արև մուտք: Դա եվրո պա ցի նե րի համար նոր մայր ցա մաք էր, որը հետա գա յում կոչ վեց 
Ամե րի կա: Սակայն սկան դի նավ նե րը չկա րո ղա ցան այս տեղ երկար ամրապնդ վել: Այս երկր
նե րը իրենց հայ րե նի քից շատ հեռու էին, իսկ հնա րա վոր է՝ խան գա րեց նաև տեղա կան բնակ
չու թյան դիմադ րու թյու նը: Այս հայտ նա գոր ծու թյան մասին այն ժամա նակ Եվրո պա յի երկր նե
րում գրե թե ոչ ոք տեղյակ չէր:
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Եվ րո պա յի արևելյան շրջաններում հին 
ժա մա նակ նե րից բնակ վում էին սլա վո նա
կան բազ մա թիվ ցե ղեր: Առաջին հա զա
րամյակի կեսերին նրանք դեռևս ապ րում էին 
տոհմատիրական հա սա րա կու թյան պայ
ման նե րում: 

VI–VIII դա րե րում արևել յան սլա վոն նե րի 
մոտ սկսեցին ձևավոր վե լ ցե ղա յին խոշ որ մի
ու թյուն ներ: Դնեպր գե տի մի ջին հո սանքի 
շր ջա նում՝ Կիևի (ներկայիս Ուկրաինայի մայ
րաքաղաքը) մոտ, ապ րում էին պոլ յան նե րը: 
Հայտ նի էին նաև վյատիչնե րի, դրևլյան նե
րի, սևեր յան նե րի  և այլ ցե ղա յին մի ու
թյուննե րը: 

Ամե նա զարգա ցա ծը պոլ յան նե րն էին: 
Նրանց տա րած քն ան վա նում էին Ռուս՝ 
Դնեպ րի վտակ Ռոս գետի անու նից: Այ ստե
ղից էլ հետագայում առաջա ցել է Արևելյան 
Եվրո պայի մեծ մասն ընդգրկող պետության 
Ռու սի ա ան վա նումը:

Արևելյան սլավոնների յուրաքանչյուր ցե
ղա յին մի ու թյան գլուխ կանգ նած էր ռազ մա
կան առաջ նորդը՝ իշ խանը: Վերջինս ու ներ 
զինված ջո կատ, որը կոչ վում էր դրու ժի նա: 
Պա տե րազ մի դեպ քում հա վա քագր վում էր 
նաև աշ խար հա զոր ժո ղովրդից: 

 

Իշխան Ռյուրիկ

Ըստ ռու սա կան հնա գույն 
ավան դու թյան՝ 862 թ. նով գո
րոդ ցի նե րը Ռու սիա են  հրա վի
րում վարյագ նե րի իշխան Ռյու
րի կին՝ իրենց կառա վա րե լու: 
Այդ պես հիմք է դրվում ռու սա
կան իշխա նա կան տոհ մին: Իսկ 
միաս նա կան պետու թյան՝ Հին 
Ռու սի ա յի ստեղ ծու մը կապ ված 
է Նով գո րո դի իշխան Օլե գի 
անվան հետ:
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Արևելյան սլավոնները IX դա րի ընթացքում 
միավորվեցին ու ստեղծեցին երկու պետու
թյուն: Դրանցից մեկը հյուսիսում էր՝ Նով
գորոդ կենտրոնով, մյուսը՝ հարավում՝ Կիև 
կենտրոնով: Այդ ժամանակ սլավոններին 
հյուսիսից սպառ նում էին վար յագ նե րը: Հա
րուստ ավա րի համար նրանք Բալ թիկ ծո վից 
հաս նում էին Բյու զան դի ա յի մայ րա քա ղաք: 
Դա «Վար յագ նե րից հույ ներ» տա նող 
առևտրա կան ճա նա պարհն էր: 

Նովգորոդի իշխան Օլե գը 882 թ. գրա վեց 
է Կիևը և «Վար յագ նե րից հույ ներ» տա նող 
ճա նա պար հի եր կայն քով ըն կած սլա վո նա
կան հո ղե րը մի ա վո րեց մեկ պետության մեջ: 
Այսպես առաջացավ Հին Ռու սի ա պե
տությունը: 

Օլեգը Կիևը դարձրեց նորա ստեղծ երկրի 
մայ րա քա ղա ք, ահա թե ին չու հին ռու սա կան 
պե տու թյու նն ան վա նում են նաև Կիևյան 
Ռու սի ա: Պետությունը կա ռավարում էր 
Կիևում նստող Մեծ իշխանը, որին ենթակա 
էին մյուս իշխանները:

Հին Ռու սի ան աստի ճա նա բար զորե ղա
ցավ ու հարս տա ցավ: Դրան նպաս տե ցին 
կիև յան իշխան նե րի նվա ճո ղա կան պատե
րազմ ներն ու արշա վանք նե րը: Նրանց հար
ձա կում նե րի հիմ նա կան թիրախ դար ձավ 
Բյու զան դի ա յի տարած քը: Սլա վոն նե րին 
հատ կա պես ձգում էր վա ճա ռաշ ահ ու հա
րուստ Կոս տանդ նու պո լիսը: Եկամ տի կարև որ 
աղբ յուր էր նաև հարև ան երկր նե րի հետ 
կատար վող առև տու րը: 

Նովգորոդի իշխան Օլեգը



ՎԱՂ ՄԻՋՆԱԴԱՐ

39

 ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ

Հին ռու սա կան պե տու թյան կազ մա վո
րումն ավարտ վեց Մեծ իշ խան Վլա դի մի րի 
օրոք (980–1015 թթ.): Վլա դի մի րը հաս կա նում 
էր, որ պետության ու ժո ղովր դի հա մախմբ
ման հա մար անհ րա ժեշտ է ստեղծել նաև 
հոգևոր մի աս նու թյուն: Հին ռուսների 
հեթանոսական կրոնն այլևս չէր ապահովում 
այդ միասնականությունը: 

988 թ. Հին Ռու սի ա յում  քրիս տո նե ու թյու նն 
ըն դուն վեց որպես պետա կան կրոն: Մինչ այդ 
եվրո պա կան հայտ նի պետու թյուն նե րը Ռու
սի ան համա րում էին բար բա րո սա կան երկիր: 
Քրիս տո նե ու թյան ըն դուն ման շնոր հիվ Ռու
սի ան  մտավ քա ղա քա կիրթ երկր նե րի շար
քը: Ամ րա պնդ վե ցին հարա բե րու թյուն նե րը 
եվ րո պա կան երկր նե րի հետ: Դրանում կարևոր 
դեր խաղա ցին դինաս տի ա կան կապե րի հաս
տա տու մը: Այս պես՝ Մեծ իշ խա ն Վլա դի միրն 
ամուս նա ցավ Բյու զան դի ա յի կայսր Վասիլ 
(Բարսեղ) II–ի քրոջ՝ Ան նա յի հետ:

1054 թ. քրիս տո նե ա կան եկե ղե ցու մեծ բա
ժա նու մից հե տո ռուսական եկեղեցին, ինչ
պես և բյու զան դականը, կոչվեց ուղ ղա փա ռ:

 ՅԱՐՈՍԼԱՎ ԻՄԱՍՏՈՒՆ. 
«ՌՈՒՍԿԱՅԱ ՊՐԱՎԴԱ»

Վլա դի միրն իր որ դի նե րին նշա նա կեց Ռու
սի ա յի տար բեր երկ րա մա սե րի ու քա ղաք նե
րի տե ղա պահ–իշ  խան ներ: Նրա նից հե տո որ
դի նե րի միջև սուր պայ քար սկսվեց Մեծ իշ
խա նի տիտ ղո սի հա մար: Հաղ թեց իշ խան 
Յա րոս լա վը (1019–1054 թթ.): 

Պե տական իշխա նու թյունն ուժե ղաց նե լու 

Վլադիմիր I



ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐ

40

և հասա րա կու թյան տար բեր դասե րի միջև 
հարա բե րու թյուն նե րը կանո նա կար գե լու 
նպա տա կով Յա րոս լա վը ստեղ ծեց ռու սա
կան առա ջին գրա վոր օրենս գիր քը: Այն 
հայտ նի է «Ռուս  կա յա պրավ դա» անու նով: 
Դրանով կա րգավոր վե ցին ու նեց ված քա յին 
ու սո վո րու թա յին հա  րա բե րու թյուն նե րը: Զա
նա զան պա տիժ ներ սահ ման վե ցին գո ղու
թյան, ավա զա կու թյան, դի տա վոր յալ հր դե
հե լու, ձի ա գո ղու թյան և այլ հան ցանք նե րի 
հա մար:

Յա րոս լա վը մեծ սեր ու ներ կր թու թյան և 
գի տու թյան հան դեպ: Նա քաղաք նե րում ու 
նշա նա վոր վան քե րում բաց ե ց դպրոց ներ: 
Հին Ռու սի ա յում վե րելք ապ րե ցին գրա կա
նու թյու նը և արվեստը: Սկ սե ցին գրի առ նել 
պատ մու թյու նը տա րեգ րու թյուն նե րի տես
քով: Այս ամենի շնորհիվ  Յա րոս լա վը ժա մա
նա կա կից նե րի կողմից ստացավ Իմաս տուն 
մա կա նու նը: 

Կիևյան Ռու սի ան Յարոսլավի օրոք ժա մա
նա կի ու ժե ղ պե տու թյուն նե րից մե կն էր: Ահա 
թե ինչու նույնիսկ Եվ րո պա յի հզոր տի րա
կալ նե րը ձգ տում էին ազգակցա կան կա պեր 
հաս տա տել նրա հետ: Յա րոս լա վը, նրա որ
դի ներն ու դուստ րե րը ամուս նա կան կա պե
րով կապ վե ցին Ֆրան սի ա յի, Նոր վե գի ա յի, 
Հուն գա րի ա յի, Լե հաս տա նի, Բյու զան դի ա յի 
ար քա յա կան տոհմերի հետ:

Հաջորդ հարյու րա մյա կի ընթաց քում, 
սակայն, Ռու սի ան աստի ճա նա բար թու լա
ցավ և մաս նատ վեց անկախ իշխա նու
թյուն ների:

Յարոսլավ Իմաստունի 
արձանը, ձեռքին՝ «Ռուսկայա 
պրավ  դա» առաջին գրավոր  
օրենսգիրքն է:
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1. Որ տե՞ղ էին բնակ վում արևել յան սլա վոն նե րը:
2. Վաղ միջ նա դա րում ինչպիսի՞ հա սա րա կարգում էին նրանք ապ րում: 
3.  Արևելաս լա վո նա կան ցե ղա յին մի ու թյուն նե րից ո՞րն էր ամե նա զար

գացա ծը: 
4.  Ի՞նչ պայ ման ներ նպաս տե ցին հին ռու սա կան պե տու թյան առա ջաց մա նը: Ե՞րբ 

է ստեղծ վել այն և ո՞ւմ օրոք: Ի՞նչ անուններով է հայտնի: 
5. Ի՞նչը նպաստեց հին ռուսական պետության հզորացմանը:
6. Ո՞ւմ օրոք է ըն դուն վել քրիս տո նե ու թյու նը: 
7.  Ո՞ր թվա կան նե րին է կա ռա վա րել Մեծ իշ խան Յա րոս լա վը: Ին չո՞ւ է նա կոչ

վել Իմաս տուն:
8.  Ո՞ր երկրների հետ էին ազգակցական կապեր հաստատել Կիևի Մեծ 

իշխանները: 

Գործնական առաջադրանքներ

1.  Խմբե րով քննար կե՛ք և պար զա բա նե՛ք, թե ինչ նշա նա կու թյուն ու նե ցավ 
քրիս տո նե ու թյան ընդու նու մը Կիև յան Ռու սի ա յի հա մար: Օգտա գոր ծե՛ք 
Հայաս տա նի, Բյու զան դի ա յի և այլ երկր նե րի օրի նա կը:

2.  Ներ կա յաց րե՛ք «Ռուս կա յա պրավ դա յի» նշա նա կու թյու նը: Վեր հի շե՛ք ձեզ 
հայտ նի այլ օրենսգր քե ր, որոշեք, թե որի՞ հետ այն ունի նմա նու թյուն ներ:

Նոր հասկացություններ, անուններ, արտահայտություններ

Արևելյան սլավոններ, պոլյաններ, դրուժինա, Նովգորոդ, Կիև, «Վարյագ
ներից հույներ» տանող  ճանապարհ, Օլեգ, Կիևյան Ռուսիա, Հին Ռուսիա, 
Վլադիմիր, Վասիլ (Բարսեղ) II, Աննա, «Ռուսկայա պրավդա», Յարոսլավ 
Իմաստուն
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ԲԱԺԻՆ  1 ԱՄՓՈՓՈՒՄ

1.  Ա րևմ տահ ռո մե ա կան կայս րու թյու նը V դարի վերջին կոր ծան վեց: Այս պես 
Եվ րո պա յում անկում ապրեց ան տիկ հա սա րա կու թյու նը, և սկս վեց միջ նա
դա րյան հա սա րա կար գի ձևա վո րու մը: Մինչև Ժո ղո վուրդ նե րի մեծ գաղ թը 
Եվ րո պա յում կար մեկ պե տու թյուն՝ Հռո մե ա կան կայս րու թյու նը: Մեծ գաղ
թը և բար բա րոս նե րի նվա ճում նե րը հիմք դար ձան ժա մա նա կա կից եվ րո
պա կան պե տու թյուն նե րի և ժո ղո վուրդ նե րի ձևա վոր ման հա մար: 

 Վեր հի շե՛ք, ո՞ր թվականին է կոր ծան վել Ա րևմ տահ ռո մե ա կան կայս
րու թյու նը: Ո րո՞նք է ին դրա պատ ճառ նե րը: Ի ՞նչ նոր պե տու թյուն ներ 
ա ռա ջա ցան դրա փլա տակ նե րի վրա:

2.  Քրիս տո նե ու թյու նը 381 թ. հռ չակ վել էր Հռո մե ա կան կայս րու թյան պե
տա կան կրոն: Քրիս տո նե ա կան ե կե ղե ցու կա ռա վար ման գոր ծում ղե կա
վար դեր ստանձ նե ցին Հռո մի պա պը և Կոս տանդ նու պոլ սի պատ րի ար
քը: Քրիս տո նե ու թյու նը պայ քա րում էր ոչ մի այն հե թա նո սու թյան, այլև 
նրանց դեմ, ով քեր շեղ վում է ին պաշ տո նա կան դա վա նան քից: 

 Ի ՞նչ է հե րե տի կո սու թյու նը, ին չո՞ւ էր պաշ տո նա կան ե կե ղե ցին պայ
քա րում դրա դեմ: Ով քե՞ր է ին պայ քա րում քրիս տո նե ա կան ե կե ղե ցու գե
րա գա հու թյան հա մար: Ո ՞ր ժո ղովն է հաս տա տել ը նտր ված գրա կա նու
թյան ցան կը:

3.  Բյու զան դա կան կայսր Հուս տի նի ա նոս I –ը փոր ձեց վե րա կանգ նել մի աս
նա կան Հռո մե ա կան կայս րու թյու նը: Սա կայն նրա մա հից հե տո կայս րու
թյու նը կորց րեց իր նախ կին հզո րու թյու նը և տա րածք նե րի մի մա սը: VII 
դա րում պատ մու թյան թա տե րա բեմ ի ջած ա րաբ նե րին հա ջող վեց գրա վել 
կայս րու թյան տա րածք նե րի զգա լի մա սը: Բյու զան դա կան կայս րու թյան 
նախ կին հզո րու թյու նը այլևս չվե րա կանգն վեց:

 Որ տե ղի՞ց է ա ռա ջա ցել կայս րու թյան Բյու զան դի ա ան վա նու մը: Հուս
տի նի ա նո սին հա ջող վե՞ց ի րա կա նաց նել իր նպա տա կը: Ի ՞նչ գոր ծե րով է 
հայտ նի Հուս տի նի ա նո սը:



ՎԱՂ ՄԻՋՆԱԴԱՐ

43

4.  Բյու զան դի ան ա րաբ նե րի դեմ պայ քա րում զգա լի ո րեն թու լա ցավ: Կայս
րու թյու նը կր կին հզո րա ցավ Հայ կա կան (Մա կե դո նա կան) ար քա յա տոհ մի 
կա ռա վար ման ժա մա նակ: Այս ժա մա նա կաշր ջա նում ան նա խա դեպ զար
գաց ման հա սավ բյու զան դա կան մշա կույ թը: XI դ. ե րկ րորդ կե սին Բյու
զան դի այի դրու թյու նը կր կին վատ թա րա ցավ: 1071 թ. Մա նազ կեր տի ճա
կա տա մար տում սել ջուկ նե րը ծանր պար տու թյան մատ նե ցին բյու զան
դա ցի նե րին:

 Ո ՞վ էր Հայ կա կան ար քա յա տոհ մի հիմ նա դի րը: Ա պա ցու ցե՛ք, որ նոր 
ար քա յա տոհ մի օ րոք Բյու զան դի ան ի րոք հզո րա ցել էր: Ին չո՞ւ սել ջուկ նե
րին հա ջող վեց պար տու թյան մատ նել Բյու զան դի ային: Նշե՛ք դրա հետ
ևանք նե րը:  

5.  Օ գտ վե լով Ա րևմ տահ ռո մե ա կան կայս րու թյան ան կու մից՝ ֆրանկ նե րը 
Քլոդ վի գի ա ռաջ նոր դու թյամբ Հյու սի սա յին Գա լլի ա յում հիմ նե ցին թա
գա վո րու թյուն: Ֆրան կա կան պե տու թյու նը իր հզո րու թյան գա գաթ նա կե
տին հա սավ Կար լոս Մե ծի օ րոք: Փաս տո րեն՝ Կար լոս Մե ծի տե րու թյու նը 
զբա ղեց նում էր նախ կին Ա րևմ տահ ռո մե ա կան կայս րու թյան հիմ նա կան 
տա րած քը: Սա կայն նրա մա հից հե տո տե րու թյու նը տրոհ վեց ե րեք մա
սի, ո րոնց հի ման վրա ձևա վոր վե ցին ներ կա յիս Ֆրան սի ան, Ի տա լի ան և 
Գեր մա նի ան:

 Ո ՞ւմ է ին ան վա նում «ծույլ» թա գա վոր ներ: Կար լոս Մե ծը ե ՞րբ և ո ՞ւմ 
կող մից թա գադր վեց կայ սե րա կան թա գով: Ին չո՞ւ նրա տե րու թյու նը 
ա րագ տրոհ վեց: Ի ՞նչ է Կա րո լին գյան վե րած նուն դը:  

6.  Ո րոշ ժա մա նակ բուն գեր մա նա կան հո ղե րի մի մա սը մտ նում էր Կար լոս 
Մե ծի կայս րու թյան կազ մի մեջ: Վեր դե նի դաշ նագ րով այդ հո ղե րը բա ժին 
հա սան Կար լոս Մե ծի թո ռ Լյու դո վի կո սին: Շու տով ա ռա ջա ցավ Գեր մա
նա կան պե տու թյու նը: Նո րաս տեղծ պե տու թյու նը հա վակ նում էր դառ նա
լու Ա րևմտ ահ ռո մե ա կան կայս րու թյան ժա ռան գորդ: 

 Ո ՞վ էր Գեր մա նա կան պե տու թյան ա ռա ջին թա գա վո րը: Ո ՞ւմ ջան
քե րով հզո րա ցավ Գեր մա նա կան պե տու թյու նը: Ի նչ պե՞ս կոչ վեց նրա 
ստեղ ծած տե րու թյու նը: 

7.  Սկան դի նա վյան թե րակղ զու բնա կիչ նե րը՝ շվեդ նե րը, դա նի ա ցի նե րը 
և նոր վե գա ցի նե րը, ո րոնց ան վա նում է ին վի կինգ ներ (նոր ման ներ), 
IX–XI դդ. ձեռ նա մուխ ե ղան նոր տա րածք նե րի նվաճ մա նը: Նույն ժա
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մա նա կաշր ջա նում ի րենց պե տու թյուն նե րը ստեղ ծե ցին նաև սլա վոն
նե րը: Ներ կայիս Հուն գա րի այի տա րած քում հաս տատ ված քոչ վոր 
հուն գար նե րը նույն պես ստեղ ծե ցին ի րենց թա գա վո րու թյու նը: Այս
պի սով՝ IX–XI դդ. Եվ րո պա յում ա ռա ջա ցան մի շարք նոր պե տու թյուն
ներ, ո րոնք գո յու թյուն ու նեն մինչև այժմ:

 Ո ՞ր տա րածք նե րում պե տու թյուն ներ հիմ նե ցին վի կինգ նե րը: Թվար
կե՛ք սլա վո նա կան ժո ղո վուրդ նե րի  և պե տու թյուն նե րի ը ստ նրանց ե րեք 
ճյու ղե րի: Ե ՞րբ է ա ռա ջա ցել Հուն գա րա կան թա գա վո րու թյու նը:

8.  Վաղ միջ նա դա րում ար ևե լյան սլա վոն նե րը նախ նա դա րից ան ցում կա
տա րե ցին ա վա տա տի րա կան կար գե րին: Ստեղծ վեց մի աս նա կան պե
տու թյուն՝ Հին Ռու սի ան: Այն կար ևոր դեր խա ղաց ար ևե լյան սլա վոն նե րի 
քա ղա քա կան և կրո նա կան հա մախմբ ման գոր ծում: Կի ևյան Ռու սի ան 
Յա րոս լավ Ի մաս տու նի օ րոք դար ձավ ժա մա նա կի ու ժեղ պե տու թյուն նե
րից մե կը: Հին ռու սա կան պե տու թյան տա րած քում են ձևա վոր վել ժա մա
նա կա կից ե րեք սլա վո նա կան ժո ղո վուրդ նե րը՝ ռուս նե րը, ո ւկ րաի նա ցի
նե րը և բե լա ռուս նե րը:

 Ի նչ պե՞ս, ե ՞րբ և ո ՞վ ստեղ ծեց Հին Ռու սի ա պե տու թյու նը: Ին չի՞ շնոր հիվ 
Ռու սի ան ճա նա չում գտավ եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րի կող մից: Ին չո՞ւ 
են Մեծ իշ խան Յա րոս լա վին ան վա նել Ի մաս տուն: Փոր ձե՛ք բնու թագ րել 
Յարոս լավ Իմաս տու նին: Ձեզ հայտ նի պատ մա կան ո՞ր կեր պար նե րի 
հետ կարող եք նրան համե մատել:
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ԲԱԺԻՆ  2 ՄԻՋՆԱԴԱՐԸ ԾԱՂԿՄԱՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

§ 9. ԱՎԱՏԱՏԻՐԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

 ԱՎԱՏԱՏԻՐԱԿԱՆ 
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

Միջ նա դար ը բա ժան վում է երեք մեծ փու
լերի՝ ավա տա  տի րա կան հա րա բե րու թյուն
նե րի ձևա վոր ման, զար գաց ման և անկ ման: 
Պատ մու թյու նից հայտ նի են ավա տա տի րա
կան հա սա րա կու թյան առա ջաց ման երեք 
հիմ նա կան ու ղի ներ:

Առաջին ուղի՝ ստրուկների անարդյու նա
վետ աշխատանքի փոխարեն սկ սում են օգ
տա գոր ծել ազատ կամ կի սա զատ մարդ կանց 
աշ խա տան քը: Պե տու թյու նը հեն վում է պայ
մա նա կան իրա վուն քով հող ստա ցած հո ղա
տե րե րի վրա: Սրանք օգտա գոր ծում էին 
կախ յալ մարդ կանց աշխա տան քը: Այս պես է 
ձևա վոր վել ավա տա տի րա կան հա սա րա
կար գը Բյու զան դի ա յում, Հնդ կաս տա նում և 
Չի նաս տա նում:

Ավատատերը կարգադրու
թյուններ է անում աշխատող 

գյուղացիներին (միջնադարյան 
մանրանկարչություն):
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Երկրորդ ուղի՝ տոհ մա տի րա կան հասա
րա կարգից ան մի ջա պես ան ցում է կա տար
վում ավա տա տի րա կան հասարակար գին: 
Տոհ մա ցե ղա յին ավա գա նու  ձեռ քին կենտ րո
նա նում են հո ղե րը, անա սուն նե րը և իշ խա նու
թյու նը: Նրանք սկ սում են օգ տա գոր ծել կի սա
զատ մարդ կանց աշ խա տան քը: Ռազ մա կան 
առաջ նոր դի իշ խա նու թյու նը վե րած վում է թա
գա վո րա կան իշ խա նու թյան: Այս պես է ձևա
վոր վել ավա տա տի րա կան հա սա րա կու թյու նը 
սլա վոն նե րի և գեր մա նա ցի նե րի մոտ:

Երրորդ ուղի՝ ժո ղո վուրդ նե րի մեծ գաղ թի 
դա րաշր ջա նում տոհմատիրական  հա սա
րա կար գում ապ րող գեր մա նա կան ցե ղե րի 
մի մա սը հաս տատ վեց այն պի սի տա րածք
նե րում, ուր գո յու թյուն ու ներ բարձր զար
գացած դասակարգային հա սա րա կու թյուն: 
Տե ղի ունե ցավ եր կու հա սա րա կար գե րի 
(ան տիկ և տոհմատիրական) հա մադ րում, 
որի արդ յուն քում ձևավոր վեց ավա տա տի
րու թյու նը: Նոր հա սա րա կու թյու նը այս ճա
նա պար հով է առա ջա ցել Ֆրան սի ա յում:

 ԱՎԱՏԱՏԻՐԱԿԱՆ 
ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Զին վո րա կան և պետական ծա ռա յու թյուն 
կա տա րե լու դի մաց թա գա վո րը հող՝ ավատ, 
ֆե ոդ էր տրա մադ րում: Այս տե ղից էլ առա ջա
ցել են ավա տա տեր, ավա տա տի րու թյուն 
ան վա նում նե րը: Խոշ որ ավատ (դքսություն, 
կոմսություն, բարոնություն) ստա ցողն այն 
փոքր կտորներով բա ժա նում էր ռազմական 
ծա ռա յու թյուն կա տա րող մարդ կանց՝ 
վասալներին:

Ավա տը ժա ռան գա կան էր դառ նում, երբ 

ԹԱԳԱՎՈՐ

ԴՈՒՔՍ

ԿՈՄՍ

ԲԱՐՈՆ

ԱՍՊԵՏ

Ավատատիրական 
աստիճանակարգությունը
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վասալի որ դին պար տա վոր վում էր կա տա
րել նույն ծա ռա յու թյուն ը, որի հա մար հող էր 
ստա ցել հայ րը:

ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԸ

Գյուղատնտեսությամբ զբաղվող բնակ չու
թյան կյան քի կազ մա կերպ ման հիմ նա կան ձևը 
հա մայնքն էր: Հա մայն քը ղե կա վա րե լու հա
մար չափահաս տղա մարդ կանց ժո ղո վն ընտ
րում էր տա նու տեր: Առա վել կարևոր հար ցե րը 
լու ծում էր հա մայն քի ընդ հա նուր ժո ղո վը:

Գյու ղա ցին պար տա վոր էր տար վա մի մա
սը աշ խա տել հո ղա տի րոջ մոտ կամ նրան 
հարկ վճա րել ստա ցած բեր քից: Նա հարկ էր 
վճա րում նաև պե տու թյա նը:

ԱՍՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

«Ասպետ» բառը ծագել է ասպ՝ «ձի» արմատից և սկզբ
նապես նշանակել է ձիավոր, հեծյալ: Միջնա դարյան 
Արևմտյան Եվրոպայում ասպետությունը ռազմա ավատա
տիրական խավ էր: Ասպետ չէին ծնվում, այլ դառնում 
էին օծման միջոցով: Օծվելուց հետո ասպետը դառնում 
էր որևէ հողատեր–ազնվականի վասալը, ստանում էր 
հողաբաժին և ներառվում ավատատիրական խավի մեջ:  

Ասպետությունը ձևավորվեց Ֆրանսիայում VIII դարում, 
այնուհետև տարածվեց մյուս երկրներում: 

Ասպետի գլխավոր առանձնահատկությունը առատա
ձեռնությունն էր: Հարստությունը ինքնանպատակ 
գործ չէր, այլ ձեռք էր բերվում հետագայում ծախսելու 
համար: Ասպետի հիմնական զբաղմունքը պատերազմ
ները, որսորդությունը և ասպետական մրցումներն 
էին: Նա չէր զբաղվում իր տնտեսությամբ, հակված չէր 
ընտանեկան կյանքի: Սակայն արդեն XII դարում սկսում 
է փոխվել ասպետի կերպարը. կոպիտ, կիսագրագետին 
փոխարինելու է գալիս կրթված, գեղեցիկի հանդեպ 
հակումով, բարեկիրթ վարվելակերպով ասպետը: 
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Հո ղա տե րը իրա վունք չու ներ մա հա պատ
ժի են թար կելու իր գյու ղա ցի նե րին: Նա հո
վա նա վո րում և պաշտ պա նում էր գյու ղա ցի
նե րին: Կի րա կի և տո նա կան օրե րին գյու ղա
ցի նե րը հա վաք վում էին տի րոջ դղ յա կի մոտ: 
Այս տեղ կազ մա կերպ վում էին աս պե տա կան 
մր ցա խա ղեր ու թա տե րա կան ներ կա յա
ցումներ:

ՄԻՋՆԱԴԱՐԻ ՔԱՂԱՔՆԵՐԸ

Ապրան քա փո խա նա կու թյան, առևտրի և 
ար հես տա գոր ծու թյան զար գա ցու մը նպաս
տեց քա ղաք նե րի առա ջաց մա նը: Ար հես տա
վոր ներն ու առևտրա կան նե րը հաս տատ վում 
էին այն պի սի վայ րե րում, որ տեղ հեշտ էր 
հումք ձեռք բե րե լը և ար տադ րան քն իրաց նե
լը: Այդ պի սի վայ րեր էին քա ղա քա կան և 
հոգևոր–մշակութային կենտ րոն նե րը, հար
մար ծո վա խոր շե րը և նախ կին հռո մե ա կան 
քա ղաք նե րը: 

Միջ նա դա րի քա ղաք նե րը սկզբ նա կան 
շրջա նում առա ջա ցան Իտա լի ա յում և Ֆրան
սի ա յում, օրի նակ՝ Ջե նո վան, Վե նե տի կը, 
Մար սե լը:

Եվ րո պա յի ցա մա քա յին ճա նա պարհ նե րի 
խաչ մե րուկ նե րում և նա վար կե լի գե տե րի 
ափե րին առա ջա ցած քա ղաք նե րից էին Մի
լա նը, Քյոլ նը, Փա րի զը: 

Սո վո րա բար քա ղաք նե րի բնակ չու թյու նը 
կազ մում էր 10 000–50 000 մարդ: Շատ քիչ քա
ղաք ներ ու նե ին 50 հա զա րից ավելի բնակ չու
թյուն: Դրանց թվում էին Կոս տանդ նու պո լի
սը, Կոր դո վան, Փա րիզը:

Միջնադարյան դղյակ 
հարակից հողատարածքներով, 
որտեղ աշխատում էին վարձու 
գյուղացիները:
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ՀԱՄՔԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Քա ղա քում միևնույն մաս նա գի տու թյան 
ար հես տա վոր նե րը մի ա վոր վում էին հա
տուկ կազ մա կեր պու թյան մեջ, որ կոչ վում էր 
համ քա րու թյուն (արհեստակ ցու  թյուն): 

Համ քա րու թյունն ու ներ իր կա նո նադ րու
թյու նը: Այն սահ մա նում էր ար հես տա վո
րի ար տադ րած ապ րան քի չա փը, քա նա կը 
և որա կը: Համ քա րու թյու նը մի ա ժա մա նակ 
ռազ մա  կան և կրո նա կան կազ մա կեր պու
թյուն էր: Ուներ իր հո վա նա վոր սուր բը և 
դրոշ ը: Նրա ան դամ նե րից կազմ ված աշ
խար հա զո րը մաս նակ ցում էր հայ րե նի քա
ղա քի պաշտ  պա նու թյա նը:

Համ քա րու թյան ան դամ կա րող էին լի նել 
մի այն վար պե տները: Նրանք էին  ընտ րում 
համ քա րու թյան ղե կա վա րին: Յու րա քանչ
յուր վար պետ ու ներ իր ար հես տա նո ցը: 
Վար պե տին օգ նում էին են թա վար պետ
նե րը և աշ ա կերտ նե րը: XIV դ. Փարիզում 
կար 350 համքարություն, Լոնդոնում՝ 60, 
Քյոլնում՝ 50:

Առևտրա կան նե րը ևս ունեին իրենց կազ
մա կեր պությունները, որը կոչ վում էր գիլ
դի ա (առևտրամիություն): Հա ճախ նույն գիլ
դի ա յի մեջ էին մտ նում մի քա նի քա ղաք նե րի 
առևտրա կան ներ: Այս պես՝ գեր մա նա կան և 
արևմտաս լա վո նա կան մի քա նի քա ղաք նե
րի առևտրա կան ները մի ա վոր վել էին Հան
զա յի գիլ դի ա յի մեջ:

Արհեստանոցներ
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Ինչ պե՞ս ձևավոր վեց ավա տա տի րա կան հա սա րա կար գը.
 ա) Բյու զան դի ա յում, Հնդ կաս տա նում և Չի նաս տա նում,
 բ) սլա վոն նե րի և գեր մա նա ցի նե րի մոտ, 
 գ) Ֆրան սի ա յում:
2. Ի՞նչ է ավա տը: Ե՞րբ էր այն դառ նում ժա ռան գա կան:
3.  Գծապատկերի օգնությամբ բա ցատ րե՛ք ավա տա տի րա կան աս տի ճա նա

կար գու թյու նը: Ով քե՞ր էին աս պետ նե րը:
4. Ներ կա յաց րե՛ք գյու ղա կան հա մայն քը:
5.  Թվար կե՛ք այդ ժա մա նա կի հայտ նի եվ րո պա կան քա ղաք նե րի անուն ներ: 

Կա րո՞ղ եք նշել նաև Հա յաս տա նի այդ ժա մա նա կաշր ջա նի հայտ նի քա
ղաք նե րի անուն ներ:

6.  Ի՞նչ է համ քա րու թյու նը: Ներկայացրե՛ք դրա կառուցվածքը և գործա
ռույթները:

7. Ինչպե՞ս  էր կոչ վում առևտրա կան նե րի մի ությունը:

Նոր հասկացություններ, անուններ

Ավատատիրական հասարակարգ, ավատատիրական աստի ճա նակար
գու թյուն, ավատատեր, վասալ, ասպետ, տանուտեր, Ջենովա, Վենետիկ 
Մարսել, Միլան, Քյոլն, Փարիզ, Կորդովա, համքարու թյուն (արհեստակ
ցություն), վարպետ, գիլդիա (առևտրամիություն), Հանզայի գիլդիա 
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§ 10.  ԽԱՉԱԿՐԱՑ ՇԱՐԺՈՒՄԸ

 ՇԱՐԺՄԱՆ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ

1095 թ. Ֆրան սի ա յի Կլեր մոն քա ղա քում Ուր
բա նոս II պա պը հա վա տաց յալ նե րին կոչ արեց 
արշավել դեպի Երու սա ղե մ և ան հա վատ նե րից 
փր կել Հի սուս Քրիս տո սի գե րեզ մա նը: Պա պի 
խոս քե րը խոր տպա վո րու թյուն թո ղե ցին ներ
կա նե րի վրա: Նրանք ան մի ջա պես սկսե ցին 
խա չեր կա րել հա գուստ նե րին: Այս տե ղից էլ 
առա ջա ցել է ար շա վանք նե րի մաս նա կից նե րի 
ան վա նու մը՝ խա չա կիր ներ:

Բացի քրիս տո նե ա կան սր բա վայ րե րի 
ազա տագ րումից, կազմակերպիչները և 
շարժման մասնակիցներն ու նե ին նաև շա
հա դի տա  կան նպա տակ ներ: Նրանք ցան
կանում էին հարստանալ Արևել քի երկրնե րի 
հաշվին: 

Իսկ կա թո լիկ եկե ղե ցին ցան կա նում էր իր 
իշ խա նու թյու նը հաստատել արևել յան եկե
ղե ցի նե րի վրա: 

ԽԱՉԱԿՐԱՑ ԱՌԱՋԻՆ ԱՐՇԱՎԱՆՔԸ

1096 թ. սկս վեց խա չա կիր նե րի առա ջին 
ար շա վան քը: Գար նա նը ճա նա պարհ ըն կան 
գյու ղա ցի նե րից կազմ ված ջո կատ նե րը: Երբ 
նրանք հա սան Կոս տանդ նու պո լիս, 50 հա
զա րից կեն դա նի էր մնա ցել ըն դա մե նը 25 հա
զար մարդ: Չս պա սե լով աս պետ նե րի ժա
ման մա նը՝ նրանք ան ցան Բոս ֆո րի նե ղու ցը 
և շարժվեցին դե պի Սուրբ եր կիր: Սա կայն 
Նի կե ա քա ղա քի մոտ սել ջուկ նե րը ջախ ջա

Ուր բա նոս II պապը Կլեր
մո նի իր ճառում ասում էր. 
«Երկի րը, որտեղ բնակ վում 
եք դուք, բոլոր կող մե րից 
սեղմ ված է ծովով ու լեռ նա
շղ թա նե րով, և դրա համար 
էլ այժմ նեղ է դար ձել ձեր 
բազ մա մար դու թյան պատ
ճա  ռով, հարս տու թյուն ներով 
այն առատ չէ և հազիվ է հաց 
հասց նում իր մշա կող նե րին: 
Դրա նից էլ տեղի է ունե նում 
այն, որ դուք կրծում ու խժռում 
եք միմյանց, պատե րազմ ներ 
մղում ու մահա ցու վեր քեր 
հասց նում: Իսկ այժմ կարող 
է դադար առնել ձեր ատե
լու թյու նը, կհան դարտ վեն 
կռիվ նե րը, և կնիր հի երկ պա
ռա կու թյու նը: Ճամ փա՛ ընկեք 
դեպի սուրբ գերեզ մա նը, խլե՛ք 
այդ երկի րը անհա վատ նե րից 
և ձե՛րը դարձ րեք: Այդ հողում 
«մեղր ու կարագ է հոսում»: 
Երու սա ղե մը երկ րիս ամե նա
բա րե բեր մար գա րիտն է»:
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խե ցին գյու ղա ցի ա կան ջո կատ նե րը: Փրկվեց 
մի այն երեք հա զար մարդ:

1096 թ. դեկ տեմ բե րին Կոս տանդ նու պո լիս 
հա սան աս պե տա կան ջո կատ նե րը և շարու
նա կեցին երթը դեպի Երուսաղեմ: Կի լի կի ա
յով անց նե լիս նրանց մեծ օգ նու թյուն ցույց 
տվին տե ղի հա յե րը:

Խա չա կիր նե րի առաջ նորդ նե րից մեկը՝ 
Բալ դու ի նը, 1098 թ. խա բե ու թյամբ մտավ 
Եդե սի ա քա ղաք: Նա դա վադ րա բար սպա նեց 
Եդեսի ա յի կա ռա վա րչին՝ հա յազ գի Թո րոս 
Կյու րա  պա ղա տին: Այս պես Բալ դու ի նը ստեղ

Խաչակ րաց առա ջին արշա վան քը

Եդե սի ա յի 
կոմ սու թյուն
Անտի ո քի 
իշխա նու թյուն
Տրի պո լիի 
դքսու թյուն
Երու սա ղե մի   
թագա վո րու թյուն

Երու սա ղե մի գրա վու մը
Խաչա կիր նե րի տիրույթ նե րը խաչակ
րաց առա ջին արշա վան քից հետո
Սրբա զան հռո մե ա կան կայս րու թյան սահ ման նե րը

Խաչակ րաց երրորդ արշա վան քը
5.    Կիլի կյան Հայաս տան

Խաչակ րաց պետու թյուն նե րը 
XI–XII դդ.

Խաչակ րաց արշա վանք նե րը
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ծեց խա չակ րաց առա ջին պե տու թյու նը՝ Եդե
սի ա յի կոմ սու թյու նը:

Նույն թվականին խա չա կիր նե րը գրա վե
ցին Ան տի ոք քա ղա քը, ստեղ ծե ցին Ան տի ո քի 
դքսու թյու նը: Իսկ 1099 թ. նրանք գրա վե ցին 
Երու սա ղեմը: Գրա վված տա րածք նե րից 
ստեղ   ծ վե ց Երու սա ղե մի թա գա վո րու թյու նը: 
Դրա մեջ էին մտ նում Ան տի ո քի դք սու թյու նը, 
Եդե սի ա յի և Տրի պո լի ի կոմ սու թյուն ները:

Պե տու թյան պաշտ պա նու թյան նպա տա
կով հիմն վե ցին հոգևոր –աս պե տա կան մի ա
բա նու թյուն ներ: Նրա ան դամ նե րը մի ա ժա
մա նակ վա նա կան ներ էին և աս պետ ներ: 
Նրանք երդ վում էին չա մուս նա նալ, կա թո լի
կու թյուն տա րա ծե լ և մարտն չել մուսուլ ման
ների դեմ:

Դրանցից առաջինը Հի վան դախ նամ նե րի 
մի ա բա նու թյունն  էր: Այնուհետև ստեղծվեցին 
Տա ճա րա կան նե րի և Տևտո նա կան մի ա բա
նու թյու նները: Մի ա բա նու թյուն նե րը զգա լի 
դեր խա ղա ցին Սուրբ երկ րի պաշտ պա նու
թյան գործում:

ԵՐԵՔ ԽԱՉԱԿԻՐ ԱՐՔԱՆԵՐԸ

Խա չակ րաց ար շա վան քը անակն կալ էր 
մու սուլ ման նե րի հա մար: Սակայն արդեն 
1144 թ. նրանք հետ գրա վե ցին Եդե սի ան: Խա
չա կիրների դրու թյունը ծան րացավ, երբ 
Եգիպ տոսում իշխա նության եկավ Սալահ 
ադ Դինը:

Սա լահ ադ Դի նի պա պը ծն վել էր Հա յաս
տա նում: Դառ նա լով Եգիպ տո սի տիրակալ՝ 
Սա լահ ադ Դի նը կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում 
գրա վում է Ասո րի քի և Մի ջա գետ քի մի մա սը: 
Նա որոշ ում է խա չա կիր նե րից հետ գրա վել 

Տաճարականների զինանշանը 
և ձեռագիր մագաղաթը՝ 

զմռսած հատուկ կնիքով և 
ատլասե կարմիր թելով:
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Երու սա ղե մը, քա նի որ մու սուլ ման նե րը ևս 
այն հա մա րում էին իրենց սուրբ քա ղա քը:

Սա լահ ադ Դի նը 1187 թ. պար տու թյան մատ
նեց խաչակիրներին և հասավ իր նպատակին:  

Երու սա ղե մի անկ ման լու րը ցն ցեց քրիս
տոն յա Եվ րո պան: Եվ րո պա ցի նե րը նա խա
պատ րաստ վե ցին նոր ար շա վան քի: Պա պի 
հանձ նա րա րու թյամբ այն գլ խա վո րեցին գեր
մա նա կան կայսր Ֆրիդ րիխ I Բար բա րո սան, 
Անգ լի ա յի թա գա վոր Ռի չարդ I Առ յու ծա սիր
տը և Ֆրան սի ա յի թա գա վոր Ֆի լիպ II 
Օգոստոսը: 

1189 թ. սկս վեց խա չակ րաց երրորդ ար շա
վան քը: Հենց սկզ բից այն ան հա ջող ըն թացք 
ու նե ցավ: 1190 թ. Կի լի կի ա յի գե տե րից մե կն 
անցնելիս խեղդ վեց Ֆրիդ րիխ I–ը: Գեր մա
նա ցի խա չա կիր նե րը վերադար ձան:

Ռիչարդ I Առյուծասիրտը 
խաչակիրների հետ

Մահմեդականների պատկերացումները 
խաչակիրների մասին

Ինչ վե րա բեր ում է հյու սի սա յին մարդ կանց, ապա 
դրանք այն պի սի էակ ներ են, որոնց հա մար արևը հե ռա
նում է կի զա կե տից, երբ իրենք հե ռա նում են հյու սիս, ինչ
պես սլա վոն նե րը, ֆրանկ նե րը և մյուս ազ գու թյուն նե րը, 
որոնք ապ րում են իրենց հարևանու թյամբ: Արևի ու ժը 
նրանց մոտ թույլ է, քա նի որ այն հե ռու է իրեն ցից, ցուր տը 
և մշուշ ը գե րակշ ռում են նրանց երկ րում, ձյու նը և սա ռույ
ցը փո խա րի նում են միմ յանց, բնա վո րու թյան ջեր մու թյու
նը հազ վա դեպ է նրանց մոտ, նրանց մար մին նե րը մեծ են, 
բնա վո րու թյու նը՝ գռե հիկ, պահ ված քը՝ կո պիտ, հաս կա ցո
ղու թյու նը՝ բութ, լե զուն՝ ծանր: 
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Ժա մա նե լով Սուրբ եր կիր՝ Ֆի լիպ II–ը գրա
վեց Ակ րա քա ղա քը, որը դար ձավ Երու սա ղե
մի թա գա վո րու թյան մայ րա քա ղա քը: Շու տով 
Ֆի լիպ II–ը վե րա դար ձավ Ֆրան սի ա: Մնա
լով մի այ նակ՝ Ռի չար դը ստիպ ված եղավ Սա
լահ ադ Դի նի հետ 1192 թ. հաշ տու թյան պայ
մա նա գիր ստո րագ րել: Եվ րո պա յի ուխ տա
վոր նե րը հնարավորություն ստացան անար
գել այ ցե լել սուրբ վայ րեր:

 ԽԱՉԱԿՐԱՑ ՇԱՐԺՄԱՆ 
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

Երեք ար քա նե րի ար շա վան քից հե տո խա
չակ րաց շար ժու մը ան կում ապ րեց: Շարժման 
հե ղի նա կու թյա նը մեծ հար ված հասց րեց խա
չակ րաց չոր րորդ ար շա վան քը: Դրա մաս նա
կից նե րը 1204 թ. գրա վե ցին և երեք օր շարու
նակ կո ղոպ տե ցին Կոս տանդ նու պո լի սը: 

Հա ջորդ չորս ար շա վանք նե րը ևս ավարտ
վե ցին անարդ յունք: 1291 թ. մու սուլ ման նե րը 
հետ գրա վե ցին խա չա կիր նե րի վեր ջին հե
նա կետ Ակ րան:

Խա չակ րաց ար շա վանք նե րն ու նե ցան նաև 
դրա կան հետևանք ներ: Եվ րո պա ցի նե րը մո
տի կից ծա նո թա ցան արևել յան մշա կույթ ին: 
Նրանք մշա կու թա յին շատ ար ժեք ներ տե ղա
փո խե ցին Եվ րո պա:

Եվ րո պա ցի նե րը Արևել քից սո վո րե ցին 
ավե լի որակյալ նա վեր կառուցել, ճշգրիտ 
քար տեզ ներ գծել, օգ տա գոր ծել մագ նի սա
կան կողմ նա ցույց ներ:

Ար շա վանք նե րի հետև ան քով Արև մուտք–
Արև ելք փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը սերտա
ցան և դար ձան մշտա կան:

Սալահ ադ Դին
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1.  Հռո մի պապ Ուր բա նոս II–ը ե՞րբ և որ տե՞ղ Երուսաղեմը գրավելու կոչ արեց: 
2. Բա ցատ րե՛ք «խա չա կիր» հասկացությունը:
3.  Որո՞նք էին խա չակ րաց շարժման պատ ճառ նե րը: Թվար կե՛ք դրանք:
4.  Ե՞րբ է սկս վել խա չակ րաց առա ջին ար շա վան քը: Ներկայացրե՛ք դրա հիմ

նա կան արդ յունք նե րը:
5.  Ի՞նչ է հոգևոր –աս պե տա կան մի ա բա նու թյու նը: Թվար կե՛ք Արևել քում առա

ջա ցած հոգևոր –աս պե տա կան մի ա բա նու թյուն նե րը:
6.  Ո՞վ էր Սա լահ ադ Դի նը: Ի՞նչ արդ յունք նե րի հա սավ նա խա չա կիր նե րի դեմ 

պայ քա րում:
7.  Ո՞ր իրա դար ձու թյու նը պատ ճառ դարձավ խա չակ րաց եր րորդ ար շա վան քի 

հա մար: Ե՞րբ է այն սկս վել, և ով քե՞ր գլ խա վո րե ցին այդ ար շա վան քը: Որո՞նք 
էին դրա հիմ նա կան արդ յունք նե րը:

9. Որո՞նք էին խա չակ րաց շարժ ման հետևանք ները:

Քննարկման հարց

 Ձեր կար ծի քով՝ ո՞րն էր խա չակ րաց ար շա վանք նե րի գլ խա վոր նպա տակը:

Նոր հասկացություններ, անուններ, արտահայտություններ

Կլեր մոն, Ուր բա նոս II, խաչա կիր, Բալ դու ի ն, Թորոս Կյու րա պա ղա տ, 
Եդե սի ա յի կոմ սու թյուն, Անտի ո քի դքսու թյուն, Երու սա ղե մի թագա վո րու
թյուն, հոգև որ–ասպե տա կան միա բա նու թյուն ներ, Սալահ ադ Դին, Ֆրիդ
րիխ I Բար բա րո սա, Ռիչարդ I Առյու ծա սիրտ, Ֆիլիպ II Օգոս տոս, Ակրա



ՄԻՋՆԱԴԱՐԸ ԾԱՂԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

57

§ 11.  XIII ԴԱՐԻ ՆՇԱՆԱՎՈՐ ՏԻՐԱԿԱԼՆԵՐԸ

 ՊԱՊԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ 
ԳԱԳԱԹՆԱԿԵՏԻՆ

XIII դա րի սկզ բին Հռո մի պա պե րի իշ
խանու թյու նն ան նա խա դեպ վե րելք ապ րեց: 
Դա կապ ված էր Ինո կեն տի ոս III պա պի 
(1198–1216) գոր ծու նե ու թյան հետ:

Հռո մի պա պը ղե կա վա րում էր կա թո լի կու
թյուն ըն դու նած եվ րո պա կան երկր նե րի եկե
ղե ցի նե րը: Նրանք պար տա վոր էին հար կեր 
վճա րել պա պա կան ար քու նի քին: Պա պա կա
նու թյու նը դար ձել էր նաև հա մա եվ րո պա կան 
բարձ րա գույն դա տա կան ատ յան: Այս տեղ 
ըն դուն ված որոշ ում նե րը վերջ նա կան էին և 
այլևս չէ ին բո ղո քարկ վում:

Ինո կեն տի ոս III պա պը փայ լուն կր թու թյուն 
էր ստա ցել: Նա Փա րի զում սո վո րել էր աստ վա
ծա բա նու թյուն, իսկ Բո լո նի ա յի հա մալ սա րա
նում՝ հռո մե ա կան իրա վունք: Նրա կար ծի քով՝ 
Հռո մի պա պի իշ խա նու թյու նը բարձ րա գույն իշ
խա նու թյուն է, քա նի որ տր ված է Աստ ծո կող
մից: Նա գտնում էր, որ պա պը Քրիս տո սի փո
խա նորդն է երկ րի վրա: Այս պատ ճա ռով բո լոր 
կայս րե րը և թա գա վոր նե րը պետք է են թարկ
վեն Հռո մի պա պին: Նրան էին ենթարկվում 
Անգլիայի, Պորտու գալիայի, Լեհաստանի, 
Դանիայի և Շվեդիայի թագավորները: Ինո կեն
տի ոս III–ը կազ մա կեր պեց խա չակ րաց չոր րորդ 
ար շա վան քը: Նրա կո չով խա չակ րաց ար շա
վանք ներ կազ մա կեր պվե ցին Հա րա վա յին 
Ֆրան սի ա յի հե րե տի կոս նե րի և Մերձ բալ թի կա
յի հե թա նոս բնակ չու թյան դեմ:

Ինոկենտիոս III
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ԼՈՒՍԱՎՈՐՅԱԼ ՄԻԱՊԵՏԸ

Ֆրիդ րիխ II–ը Ֆրիդ րիխ I Բար բա րո սա յի 
թոռն էր: Մանուկ հասակում նրա խնա մա
կա լու թյու նը տրվել էր Ինո կեն տի ոս III պա
պին: Ֆրիդ րիխ II–ը փայ լուն կր թու թյուն 
ստա ցավ, գի տեր հու նա րեն և արա բե րեն: 
Նա գի տա կան եր կեր էր գրում լա տի նե րե
նով, իսկ բա նաս տեղ ծու թյուն ներ՝ իտա լե
րե նով: Նրա ար քու նի քում աշ խա տում էին 
հույն, հրե ա և արաբ գիտ նա կան ներ: Ֆրիդ
րի խը Նե ա պոլ քա ղա քում հիմ նադ րեց հա
մալ սա րան:

Ֆրիդ րիխ II–ը մո րից ժա ռան գել էր Սի ցի
լի ա կան թա գա վո րու թյու նը: Ինո կեն տի ոս 
III–ի ջան քե րով նա ընտր վեց նաև Գեր մա նի
ա յի թա գա վոր, իսկ 1220 թ.՝ Սր բա զան հռո մե
ա կան կայս րու թյան կայսր:

1228 թ. Ֆրիդ րիխ II–ը կազ մա կեր պեց խա
չակ րաց VI  ար շա վան քը: Ռազ մա կան գոր ծո
ղու թյուն նե ր վարելու փո խա րեն նա Եգիպ
տո սի սուլ թա նի հետ հա մա ձայ նա գիր ստո
րագ րեց: Երու սա ղե մը, Նա զա րե թը և Բեթ ղե
հե մը ժա մա նա կա վո րա պես վե րա դարձ վե
ցին քրիս տոն յա նե րին:

 ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ 
ՊԱՇՏՊԱՆԸ

Ըստ ավան դույթի՝ ամեն օր Ֆրան սի ա յի 
թա գա վոր Լյու դո վի կոս IX–ը դուրս էր գա լիս 
պա լա տից, նս տում կաղ նու տակ և ար դա րո
րեն դա տում նրանց, ով քեր դի մել էին իրեն: 
Ժա մա նա կա կից նե րի հա մար Լյու դո վի կոսի 
գա հա կա լու թյու նը (1226–1270) օրինակելի կա
ռա վար ման ժա մա նա կաշր ջան էր: Պա տա

Սրբազան հռոմեական 
կայսրության կայսր 
Ֆրիդրիխ II
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հա կան չէ, որ մահ վա նից քսան տա րի անց 
նա դաս վեց սր բե րի շար քին:

Նրա օրոք Ֆրան սի ա յում ամ րապնդ վեց 
թա գա վո րա կան իշ խա նու թյու նը: Թա գա վո
րա կան խորհր դից առանձ նա ցավ Փոքր խոր
հուր դը, որը դար ձավ մշ տա կան խորհր դակ
ցա կան մար մին: Թա գա վո րա կան խորհր դի 
մյուս մա սը ստա ցավ «Փա րի զի խորհրդա
րան» ան վա նու մը և վերածվեց բարձ րա գույն 
դա տա կան ատ յանի: Թա գա վո րա կան 
խորհր դի այն մա սը, որը զբաղ վում էր ֆի
նանս  նե րով, ստա ցավ «Հաշ վա յին պալատ» 
ան վա նու մը: Նա վե րահս կում էր հար կե րի 
գան ձու մը և ծախ սե րը:

Լյու դո վի կո սը իրա կա նաց րեց նաև դրա
մա կան բա րե փո խում: Թա գա վո րա կան դրա
մը մի ակն էր, որ ամ բողջ երկ րում շր ջա նա
ռու թյան իրա վունք ստա ցավ: Դա նպաս տեց 
Ֆրան սի ա յի տն տե սության զարգացմանը:

Թա գա վո րա կան տիրույթում ար գել վե ցին 
ավա տա տե րե րի միջև տե ղի ու նե ցող պա տե
րազմ նե րը: Մտց վեց «Արքայի 40 օր» կոչվող 
օրենքը: Բախ ման մեջ հայտն ված կող մե րը 
քա ռա սուն օր վա ըն թաց քում պետք է դի մե ին 
թա գա վո րին: Պա տե րազ մել կա րող էին մի
այն այն դեպ քում, երբ թա գա վո րի միջ նոր
դու թյամբ չէ ին հաշտ վում: Ար գել վեց վե ճե րի 
լու ծու մը մե նա մար տե րի մի ջո ցով: 

Լյուդովիկոս IX Սուրբ
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1.  Ո՞ւմ ան վան հետ է կապ ված  պա պա կա նու թյան հզո րա ցու մը XIII դ. սկզ բին:
2.  Ինո կեն տի ոս III–ի կար ծի քով՝ Հռո մի պա պի իշ խա նու թյու նը գե րա գահ էր 

աշ խար հիկ իշ խա նու թյան նկատ մամբ: Ինչ պե՞ս էր նա հիմ նա վո րում իր 
տե սա կե տը:

3.  Ո՞ւմ օգ նու թյամբ և ե՞րբ Ֆրիդ րիխ II–ը դար ձավ Սր բա զան հռո մե ա կան 
կայս  րու թյան կայսր:

4.  Ի՞նչ հա մա ձայ նա գիր ստո րագ րեց Ֆրիդ րիխ II–ը Եգիպ տո սի սուլ թա նի հետ:
5.  Ինչպե՞ս  էր կոչ վում Լյու դո վի կոս IX–ի ստեղ ծած մշ տա կան խորհր դակ ցա

կան մար մի նը:
6.  Ի՞նչ գոր ծա ռույթ ներ էին իրա կա նաց նում «Փա րի զի խորհրդարանը» և 

«Հաշ  վա յին պա լա տը»:
7.  Պար զա բա նե՛ք «Արքայի 40 օր» օրենքի բո վան դա կու թյու նը և նշա նա կու

թյու նը:

Նոր հասկացություններ, անուններ, արտահայտություններ

Ինոկենտիոս III, Ֆրիդրիխ II, Սիցիլիական թագավորություն, Լյուդովիկոս 
IX, Փոքր խորհուրդ, «Փարիզի խորհրդարան», «Հաշվային պալատ», 
թագավորական տիրույթ, «Արքայի 40 օր»
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§ 12.  ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ XI–XIII ԴԱՐԵՐՈՒՄ

ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՊԱՌԱԿՏՈՒՄԸ

Քրիս տո նե ա կան եկե ղե ցու պա ռակ տու մը 
սկսվեց Հռո մե ա կան կայս րու թյան բաժանու
մից հե տո: Այն առա ջին հեր թին դրսևոր վում 
էր ծի սա կա տա րու թյուն նե րի լեզ վի հար ցում: 
Արևմուտ քում ժա մա սա ցու թյու նը կատար
վում էր միայն լա տի նե րե նով, իսկ Արևել
քում՝ հու նա րե նով կամ ազգային լեզուներով: 
Որոշ տար բե րու թյուն ներ կա յին եկե ղե ցա
կան ծի սա կար գե րում: Հռո մի պա պե րը և 
Կոս տանդ նու պոլ սի պատ րի արք նե րը մր ցում 
էին Եվ րո պա յի և Արևել քի երկր նե րի բոլոր 
եկե ղեցի ների նկատ մամբ գե րիշ խա նու թյուն 
հաս տա տե լու հա մար: Եր կու եկե ղե ցի նե րի 
պայ քա րը հա ճախ վե րա ճում էր փո խա դարձ 
թշ նա մու թյան:

Պայ քա րի բարձ րա կե տը վրա հա սավ 
1054 թ.՝ Հա րա վա յին Իտա լի ա յի եկեղեցիների 
պատ կանելության շուրջ ծա գած վե ճի հե
տևան քով: Հռո մի պապ Լևոն IX–ի ներ կա յա
ցու ցիչ նե րը Կոս տանդ նու պոլ սի Ս. Սո ֆի ա յի 
տա ճա րում տե ղի ու նե ցող արա րո ղու թյան 
ժա մա նակ հայ տա րա րե ցին պատ րի արք Մի
քա յե լի բա նադ րու թյան և եկե ղե ցուց վտար
ման մա սին: Վեր ջինս նույ նը հայ տա րա րեց 
Հռո մի պա պի նկատմամբ: 

Դրանից հետո եր կու եկե ղե ցի նե րը խզե
ցին միմ յանց հետ բո լոր կա պե րը: Այս պես 
առա ջա ցան կա թո լիկ և ուղ ղա փառ եկե ղե
ցի ները: Միայն ինը դար անց՝ 1965 թ. 
Վատիկանի ժողովում երկու եկեղե ցիների 
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ղե կա վարները համաձայն վեցին մոռա
ցության տալու փո խադարձ բանա դրանք
ները:   

ՀԵՐԵՏԻԿՈՍՆԵՐ

Պաշ տո նա պես ըն դուն ված հա վա տի կա
նոն նե րից որևէ շե ղում հա մար վում էր հե րե
տի կո սու թյուն: Հե րե տի կոս նե րը մեր ժում էին 
խա չի պաշ տա մուն քը, հոգևորա կան նե րի 
անհ րա ժեշ տու թյու նը, մար դու մեղ սա ծին լի
նե լու և եկե ղե ցու միջնորդությամբ փրկ վե լու 
գա ղա փա րը: Հե րե տի կո սա կան շար ժում նե րը 
մեծ տա րա ծում ստա ցան XII–XIII դա րե րում: 
Այդ ժամանակաշրջանի ամենատա րած ված 

Կատար նե րի (կատար՝  մաքուր) հերե տի կո սու թյունն 
ընդգր կում էր Հարա վա յին Ֆրան սի ան: Այն հետև որդ ներ 
ուներ նաև Հյու սի սա յին Իտա լի ա յում: Կատար նե րը գոյու
թյուն ունե ցող կար գե րը համա րում էին ոչ թե Աստ ծո, այլ 
սատա նա յի ստեղ ծա ծը: Այս պատ ճա ռով նրանք բացա սա
բար էին վերա բեր վում պետու թյա նը, օրենք նե րին, դատա
րա նին և բանա կին: 

Վալ դենս նե րի աղան դի հիմ նա դի րը Լիոն քաղա քի 
հարուստ վաճա ռա կան Պիեռ Վալ դոն էր: Նա հրա ժար վեց 
իր ամբողջ ունեց ված քից՝ այն բաժա նե լով չքա վոր նե րին: 
Նա քարո զում էր, որ հոգև ո րա կան նե րը դար ձել են «ձրի 
վայե լող ներ», ուս տի անհ րա ժեշտ է վերաց նել եկե ղե ցին: 

Հարա վա յին Ֆրան սի ա յի հերե տի կոս նե րի դեմ պայ
քա րե լու համար Ինո կեն տի ոս III պապը կազ մա կեր պեց 
խաչակ րաց արշա վանք: Խաչա կիր նե րը չէին խնա յում 
նույ նիսկ կանանց և երե խա նե րին: Երբ արշա վան քի մաս
նա կից նե րը պապի ներ կա յա ցուց չին հարց րին, թե ինչ
պես տար բե րեն հերե տի կոս նե րին կաթո լիկ նե րից, նա 
պատաս խա նեց. «Բոլո րին կոտո րե՛ք: Տերը յու րա յին նե րին 
կճա նա չի»:Սրբազան ինկվիզիցիա
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հերետիկոսություններից էին կա տարները և 
վալդենսները: Նրանք լայն գործունեություն 
էին ծավալել Հարավային Ֆրանսիայում: Եկե
ղե ցին պե տու թյան հե նա րանն էր: Եկե ղե ցու 
դեմ ուղղ ված որևէ շարժում ոտնձ գու թյուն էր 
հա մար վում պե տու թյան դեմ, ու դրա 
նկատմամբ անխ նա պայ քար էր տար վում:  

Միջ նա դար յան մար դու հոգևոր խն դիր
ներից էր մեղ քե րից ազատ վելը, որ պես զի 
դրախ տում ապ րե լու իրա վունք վաս տա կի: 
Այս խն դի րը պետք է լու ծեին հա վա տը և եկե
ղե ցին: Եկե ղե ցին քա րո զում էր հնա զան
դություն, հրա ժար վել երկ րա յին բա րիք նե
րից, սա կայն ինքը կու տա կում էր մեծ հարս
տու թյուն: Այս պատ ճա ռով մար դիկ սկ սում 
էին կաս կա ծել՝ կա րող է արդ յոք եկե ղե ցին 
մարդ կանց ապա հո վել փրկու թյու ն:  

 ԻՆԿՎԻԶԻՑԻԱ 
(ՀԱՎԱՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ)

Պա պա կա նու թյու նը հաս կա նում էր, որ 
մի այն զեն քով հնա րա վոր չէ ար մա տա խիլ 
անել հե րե տի կո սա կան գա ղա փար նե րը: 
«Կեղծ ուս մունք նե րի դեմ» պայ քա րե լու հա
մար Լա թե րա նի եկե ղե ցա կան ժո ղո վի (1215 թ.) 
որոշ մամբ ստեղծ վեց ինկ վի զի ցիան: Այն 
հա տուկ դա տա րան էր, որը հե տաքն նում էր 
միայն հե րե տի կոս նե րի գոր ծե րը: Եպիս կո
պո սա կան բո լոր թե մե րում ստեղծ վե ցին 
ինկ վի զի ցի ա յի դա տա րան ներ, որոնք ան մի
ջա պես են թարկ վում էին պա պին: Հե տա 
քննու թյան ըն թաց քում տանջում և խոշ տան
գում էին մարդկանց: 
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Ինկ վի զի ցի ան հատ կա պես լայն գոր ծու նե
ու թյուն ծա վա լեց XVI դարում Իս պա նի ա յում 
և Իտա լի այում:

 «ՄՈՒՐԱՑԻԿ» ՄԻԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հե րե տի կոս նե րի դեմ արդ յու նա վետ պայ
քարելու հա մար պա պա կա նու թյու նը ստեղ
ծեց նաև «մու րա ցիկ» մի ա բա նու թյուն ներ:

Իտա լա ցի Ֆրանսիսկ Ասիզ ցին, ծա նո թա
նա լով վալ դենս նե րի գա ղա փար նե րին, հրա
ժար վում է ըն տա նի քից, ու նեց ված քից և իրեն 
նվի րում է աղոթք նե րի և քա րոզ չու թյան: Նա 
իր կողմ նա կից նե րից պա հան ջում էր, որ 
նրանք առաք յալ նե րի նման աշ խա տեին հրա
ժարվել ունեց վածքից և ապ րել սե փա կան 
աշ խա տան քով: Մու րա ցիկ վա նա կան նե րը 
բո կոտն թա փա ռում էին քա ղաք նե րում ու 
գյու ղե րում: Այդ պատճառով նրանք մեծ հար
գանք ձեռք բե րե ցին ժո ղովր դի մեջ: Գլխավոր ինկվիզիցիան
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Ինո կեն տի ոս III պա պը հաս կա ցավ, որ 
կա րող է նրանց օգ տա գոր ծել եկե ղե ցու 
խախտ ված հե ղի նա կու թյու նը բարձ րաց նե լու 
հա մար: Նրա ջան քե րով ստեղծ վեց Ֆրան
սիսկ յան մի ա բա նու թյու նը: Այն քարոզ չա
կան լայն գոր ծու նե ու թյուն ծավա լեց նաև ոչ 
կաթո լիկ երկր նե րում՝ այդ թվում նաև Հայաս
տա նում: Սր բե րի շար քին դաս ված Ֆրան
սիսկ Ասիզ ցին հա մար վում է Իտա լի ա յի հո
վա նա վոր սուր բը:

Մյուս «մուրացիկ» մի ա բա նու թյու նը Դո մի
նիկ յանն էր,  որի հիմ նա դի րը իս պա նա ցի 
Դո մի նիկ դե Գուս մանն էր: Նա հաս կա ցել 
էր, որ հե րե տի կոս նե րի դեմ քա րոզ չա կան 
պայ քար մղե լու հա մար անհ րա ժեշտ են մար
դիկ, ովքեր նրանց չզի ջեն ո՛չ սր բակ յաց կյան
քով և ո՛չ էլ աստ վա ծա բա նա կան գի տե լիք նե
րով: Այս նպատակով նա կազ մա կեր պեց քա
րո զիչ նե րի մի ա բա նու թյուն: Դո մի նիկ յան նե
րը պատ րաս տում էին բա նի մաց և կրթ ված 
քա րո զիչ ներ: Մի ա բա նու թյան զի նան շա նի 
վրա պատ կեր ված էր երա խում ջահ բռ նած 
շուն: Դա կապ ված էր Դո մի նիկ ան վան բա
ռա խա ղի հետ: Լա տի նե րեն այն նշա նա կում 
է «Տի րոջ գամփռ»: Դո մի նիկ յան մի ա բա նու
թյան ան դամ ներ էին նաև XIII դա րի խոշ ո րա
գույն գիտ նա կան ներ Ալ բերտ Մե ծը և Թով
մա Աք վի նացին: Դոմինիկյանները քա րոզ
չական լայն գործունեություն ծավա լեցին 
Արևելքում: XIII դ. երկրորդ կեսին նրանք 
նույնիսկ հասել էին Չինաստան:

Դոմինիկ դե Գուսման
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. 1054 թ. քրիս տո նե ա կան եկե ղե ցին ին չո՞ւ պա ռակտ վեց: 
2.  Ե՞րբ կաթոլիկ և ուղղափառ եկեղեցիների ղեկավարները հանեցին փոխա

դարձ բանադրանքները:
3.  Ի՞նչ է հե րե տի կո սու թյու նը: Հե րե տի կո սա կան ի՞նչ շար ժում ներ կա րող 

եք նշել:
4.  Ին չո՞ւ էին պե տու թյու նը և եկե ղե ցին անխ նա պայ քարում հե րե տի կոս նե

րի դեմ:
5.  Ե՞րբ և ո՞ր ժողովի որոշմամբ է հիմնադրվել ինկ վի զի ցի ան, ի՞նչ նպա տա

կով: Ո՞ր երկր նե րում էր տա րած ված ինկ վի զի ցի ան:
6. Ո՞վ էր Ֆրանսիսկ Ասիզ ցին:
7.  Թվար կե՛ք հայտ նի «մու րա ցիկ» մի ա բա նու թյուն ները: Ի՞նչ դեր էին խաղում 

դրանք:

Նոր հասկացություններ, անուններ

1054 թ. պառակտում, կաթոլիկ և ուղղափառ եկեղեցիներ, հերետիկո սու
թյուն, կատարներ, վալդեսներ, ինկվիզիցիա (հավատաքննություն), 
Ֆրանսիսկյան և Դոմինիկյան «մուրացիկ» միաբա նություններ, Լաթե
րանի եկեղեցական ժողով, Ֆրանսիսկ Ասիզցի, Դոմինիկ դե Գուսման, 
Ալբերտ Մեծ, Թովմա Աքվինացի
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§ 13.  ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐ

Վաղ միջ նա դա րում դպ րոց նե րը հիմ նա կա
նում գոր ծում էին վան քե րին ու եկե ղե ցի նե
րին կից: Դրանց նպա տա կը կրթված հոգև ո
րա կան ներ պատ րաս տելն էր: Աշ ա կերտ նե րը 
նախ սո վո րում էին գրել և կար դալ, ապա 
սկսվում էր «յոթ ազատ ար վեստ նե րի» ուսու
ցու մը: Դրանք էին՝ քե րա կա նու թյու նը, տրա
մաբանու թյու նը, թվա բա նու թյու նը, ճար
տասա նու թյու նը, երկ րա չա փու թյու նը, երաժշ
տու թյու նը, աստ ղա բաշխու թյու նը: Ուսուց ման 
լեզուն լատի նե րենն էր:

XII–XIII դա րե րում Եվ րո պա յի տն տե սա կան 
և մշա կու թա յին կյան քում առաջընթաց 
կարևոր փո փո խու թյուն ներ տե ղի ու նե ցան: 
Զար գացան ար հեստ նե րը և առևտու րը: Հա
սա րա կու թյու նը նոր մաս նա գետ նե րի կա րիք 
ու ներ: Եվ րո պա ցի նե րը ծա նո թա ցան բյու զան
դա կան և արևել յան, մաս նա վո րա պես արա
բա կան կր թա կան հա մա կար գի հետ: Քա ղաք
նե րում բաց վում էին դպ րոց ներ, որ տեղ ու սու
ցա նում էին նաև աշ խար հիկ գի տե լիք ներ: 
Մեծ համ բավ էին վա յե լում Բո լո նի ա յի իրա
վա բա նա կան, Սա լեր նո յի բժշ կա կան և Փա րի
զի աստ վա ծա բա նա կան դպ րոց նե րը: Այս պի
սի դպ րոց նե րի հիմ քի վրա էլ հետագայում 
ստեղծ վե ցին հա մալ սա րան ները: 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ

Եվ րո պա յում հնա գույ նը Բո լո նի ա յի հա

Բոլոնիայի 
համալսարանի կնիքը

Գերմանացի ուսանողները 
Բոլոնիայի համալսարանում
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մալ սա րանն է: Այն հիմ նադր վել է XI դա րում: 
Հե տո բաց վե ցին Փա րի զի, Օքս ֆոր դի, Քեմբ
րի ջի հա մալ սա րան նե րը: Ար դեն XIV դա րում 
Եվ րո պա յում կար շուրջ 60 հա մալ սա րան:

XI դա րից Հա յաս տա նում ևս սկզբ նա վոր
վում և զար գա նում է հա մալ սա րա նա կան 
կր թու թյու նը: Նշա նա վոր էին Անի ի, Գլա ձո րի, 
Տաթևի, իսկ Կի լիկ յան Հա յաս տա նում՝ Սսի 
հա մալ սա րան նե րը:

Հա մալ սա րա նը բա ժան վում էր ֆա կուլ
տետ նե րի: Ֆա կուլ տե տի ղե կա վա րը դե կանն 
էր, իսկ հա մալ սա րա նի ընդ հա նուր ղե կա վա
րը՝ ռեկ տորը:

Առա ջին հա մալ սա րան նե րն ու նե ին աստ
վա ծա բա նա կան, փի լի սո փա յա կան, իրա վա
բա նա կան և բժշ կա կան ֆա կուլ տետ ներ:

Գր քե րի պա կա սու թյան պատ ճա ռով ու սու
ցու մը հիմ նա կա նում կազ մա կերպ վում էր 
դա սա խո սու թյուն նե րը գրի առ նե լու մի ջո ցով: 
Դա սա վանդ ման ըն թաց քում լայ նո րեն կի րա
ռում էին գիտական բա նա վե ճե ր և երկ խո

Դպրոցը XIV դարում
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սու թյուն ներ:

ՍՔՈԼԱՍՏԻԿԱ

Հա մալ սա րա նում դա սա վանդ վող առար
կա նե րը մի ա սին կոչ վում էին սքո լաս տի կա 
(լա տի նե րեն սքո լա՝ դպ րոց բառից): Սքո
լաս տի կայի մեջ մտ նում էին ինչ պես «յոթ 
ազատ ար վեստ նե րը», այն պես էլ նոր 
ձևավոր վող գի տու թյուն նե րը: Սքո լաստ–
աստ վա ծա բան նե րը փոր ձում էին ապա ցու
ցել, որ հա վա տը և գի տե լի քը ոչ թե հա կա
դիր են միմյանց, այլ օգ նում են իմա նալու 
ճշմար տու թյունը:

Թովմա Աք վի նա ցին (XIII դ.) միջ նա դա րի 
խոշ ո րա գույն սքո լաստ նե րից էր: Նա փոր
ձում էր քրիս տո նե ու թյու նը հաշ տեց նել «հե
թա նոս» Արիս տո տե լի ուսմունքի հետ: Աք վի
նա ցին կարծում էր, որ գո յու թյուն ու նի գի տե
լի քի եր կու աղբ յուր՝ հա վա տը, որն ապա հո
վում է բարձ րա գույն գի տե լի քի ձեռք բե րու մը, 
և բա նա կա նու թյունը: Սակայն Թովմա 
Աքվինացին ուներ նաև գաղափարական 
հակառակորդներ, որոնց կարծիքով գի տե
լիքի ձեռքբերման հիմքը և աղբյուրը 
բանականությունն ու փորձն են:

 ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՆԱՎՈՐՈՒՄԸ

Միջ նա դա րում առա ջըն թաց ապ րող հա
սա րա կու թյու նը կա րիք ուներ նաև կիրառա
կան գի տե լիք նե րի: Ուս տի զարգացան մա թե
մա տի կան և մե խա նի կան: Սկ սե ցին թարգ
մա նել ան տիկ և արա բ գիտ նա կան նե րի այն 
աշ խա տու թյուն նե րը, որոնք վե րա բե րում էին 
բնա կան գի տու թյուն նե րին:

Թովմա Աքվինացի
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Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Ռո
ջեր Բե կո նը (XIII դ.) կարծում էր, որ մի այն 
փոր ձը կա րող է տալ ճշ մա րիտ գի տե լիք: Նա 
իր ամ բողջ կյան քն անց կաց րեց ան տիկ և 
արա բա կան ձե ռագ րեր ուսում նա սի րե լով, 
ֆի զի կա յի և քի մի ա յի բնա գա վա ռի փոր ձեր 
կա տա րե լով: Նա արեց մի շարք կան խա տե
սում ներ՝ առանց թի ա վար նե րի նա վար կե լու, 
առանց քաշ ող ու ժի սայ լա կառ քե րի տե ղա
շարժ ման, թռ չող մե քե նա նե րի, խոշ ո րաց նող 
սար քե րի մա սին: Նա առա ջինն էր Եվրո պա
յում, որ կազ մեց վա ռո դի ստաց ման բա ղադ

րա գիրը:

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1.  Ո՞րն էր վաղ միջ նա դա րի դպ րոց նե րի գլխավոր նպա տա կը: Թվար կե՛ք «յոթ 
ազատ ար վեստ նե րը»:

2.  Զար գա ցած միջ նա դա րում դպ րոց նե րի թվի ավե լա ցու մը ին չի՞ հետ էր 
կապ ված: Նշե՛ք մեծ համ բավ ու նե ցող դպ րոց նե րը:

3. Եվ րո պա յի առա ջին հա մալ սա րա նը որ տե՞ղ և ե՞րբ է հիմ նադր վել:
4.  Քանի՞ հա մալ սա րան կար Եվ րո պա յում XIV դա րում: Իսկ Հա յաս տա նում XI–

XIV դա րե րում ի՞նչ հա մալ սա րան ներ էին գոր ծում, թվարկե՛ք դրանք:
5. Ներ կա յաց րե՛ք հա մալ սա րա նի կա ռուց ված քը:
6. Ի՞նչ է սքո լաս տի կան:
7. Ո՞րն էր բնա գի տու թյան զար գաց ման գլ խա վոր պատ ճառը:
8.  Համեմատե՛ք Թ. Աքվինացու և Ռ. Բեկոնի տեսակետները գիտելիքների 

աղբյուրի մասին:

Նոր հասկացություններ, անուններ, արտահայտություններ

«Յոթ ազատ արվեստներ», Բոլոնիայի, Փարիզի, Օքսֆորդի և Քեմբրիջի 
համալսարաններ, ֆակուլտետ, դեկան, ռեկտոր, սքոլաստիկա, Թովմա 
Աքվինացի, Ռոջեր Բեկոն

Ռոջեր Բեկոն
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ԲԱԺԻՆ  2 ԱՄՓՈՓՈՒՄ

1.  Ան կում ապ րած Հին աշ խար հի փլա տակ նե րի վրա  ձևա վոր վեց ա վա տա
տի րա կան հա սա րա կար գը: Ա վա տա տի րա կան հա սա րա կու թյան տն տե
սա կան հիմ քը հողն էր: Գյու ղի բնակ չու թյան կյան քը կար գա վո րում էր 
հա մայն քը: Քա ղա քա յին բնակ չու թյու նը հիմ նա կա նում զբաղ վում էր ար
հես տա գոր ծու թյամբ և ա ռևտ րով: 

 Ի ՞նչ է ա վա տը: Ներ կա յաց րե՛ք ա վա տա տի րա կան աս տի ճա նա կար
գու թյու նը: Ո րո՞նք է ին քա ղաք նե րի ա ռա ջաց ման նա խադ րյալ նե րը: 

2.  XI դ. վեր ջին խա չա կրաց ա ռա ջին ար շա վան քով սկս վեց խա չա կիր նե րի 
դա րա շր ջա նը: Այն տևեց մինչև XIII դ. վեր ջը: Խա չակ րաց դա րաշր ջա նում 
եվ րո պա ցի նե րը մո տի կից ծա նո թա ցան ար ևել յան մշա կույ թին և ի րենց 
ե րկր ներ տա րան մշա կու թա յին շատ ար ժեք ներ:

 Ո րո՞նք է ին խա չակ րաց շարժ ման նպա տակ նե րը: Ե ՞րբ և ի ՞նչ խա չակ
րաց պե տու թյուն ներ ստեղծ վե ցին: Շարժ ման մաս նա կից նե րից ո ՞վ է Ձեր 
վրա տպա վո րու թյուն թո ղել, ներ կա յաց րե՛ք նրա կեր պա րը: Ին չո՞ւ շար
ժումն ի վեր ջո ան կում ապ րեց:

3.  XIII դա րում պատ մա կան աս պա րե զում հայտն վե ցին պե տա կան մի շարք 
գոր ծիչ ներ, ո րոնք խոր հետք են թո ղել Եվ րո պա յի պատ  մու թյան մեջ: 
Նրան ցից դուք ծա նո թա ցել եք Հռո մի պապ Ի նո կեն տի ոս III –ի, Ֆրիդ րիխ 
II կայ սեր և Լյու դո վի կոս IX թա գա վո րի գոր ծու նե ու թյա նը: 

 Ձեր կար ծի քով՝ ին չի՞ շնոր հիվ Ի նո կեն տի ոս III պա պը այդ պի սի հզո
րու թյան հա սավ: Ին չո՞վ է նշա նա վոր Ֆրիդ րիխ II –ը: Ներ կա յաց րե՛ք Լյու
դո վի կոս IX –ի բա րե փո խում նե րը, ա րժ ևո րեք դրանք: 

4.  Քրիս տո նե ու թյու նը սկզ բում հան դես էր գա լիս որ պես մեկ մի աս նա կան 
հա մաշ խար հային կրոն: Սա կայն շու տով հա կա սու թյուն ներ ծա գե ցին 
Ա րևմ տյան և Ար ևե լյան ե կե ղե ցի նե րի միջև: XII–XIII դդ. մեծ տա րա ծում 
գտան նաև հե րե տի կո սա կան շար ժում նե րը: 
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 Ո ՞րն է քրիս տո նե ա կան ե կե ղե ցու 1054 թ. բա ժան ման գլ խա վոր 
պատ ճա ռը: Հե րե տի կո սու թյուն նե րի դեմ պայ քա րե լու հա մար ի ՞նչ նոր 
մար մին ներ ստեղ ծեց պա պա կա նու թյու նը:

5.  Քրիս տո նե ու թյան հաղ թա նա կից հե տո ե կե ղե ցին իր ձեռ քը վերց րեց հա
սա րա կու թյան կր թա կան գոր ծի կազ մա կեր պու մը: Զար գա ցած միջ նա
դա րում հա սա րա կու թյու նը աշ խար հիկ գի տե լիք ներ ու նե ցող մարդ կանց 
կա րիք ու ներ և նման մաս նա գետ ներ պատ րաս տե լու հա մար ա ռա ջա ցան 
նոր տի պի ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ՝ հա մալ սա րան ներ: Զար
գա ցավ նաև գի տու թյու նը:

 Ի ՞ն չը նպաս տեց կր թա կան գոր ծի զար գաց մա նը: Ո րո՞նք է ին յոթ 
ա զատ ար վեստ նե րը: Թվար կե՛ք XI–XIV Եվ րո պայի հայտ նի հա մալ սա
րան նե րը. այդ նույն դա րե րում Հա յաս տա նում նշա նա վոր ի ՞նչ հա մալ
սա րան ներ կային: Ին չո՞ւ բնա գի տու թյու նը սկ սեց զար գա նալ: Ով քե՞ր են 
Թով մա Աք վի նա ցին և Ռո ջեր Բե կո նը:
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§ 14. ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐՊԱՐԱՆԱՓՈԽՈՒՄԸ

ԱՎԱՏԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՆԿՈՒՄԸ

XIV դա րից Արևմտ յան Եվ րո պա յում ավա
տա տի րու թյու նը սկսեց ան կում ապ րել: Այն 
ուղեկցվում էր տնտեսական ճգնաժամով և 
բնակչության թվաքանակի կրճատումով: 
Տնտե սու թյան ան կու մն առա ջին հեր թին 
նկատ վում էր գյու ղա տնտե սու թյան մեջ: Այն 
կա սեց նե լու հա մար ավա տա տե րե րն իրենց 
հո ղե րը բա ժա նում էին գյու ղա ցի նե րին կամ 
դրանք մշակելու համար օգտագործում էին 
վարձու աշխատողների:

Փր կա գին վճա րե լով՝ գյու ղա ցի նե րը ազատ 
տե ղաշ արժ վե լու իրա վունք էին  ստանում: 
Նրանք կա րող էին ազա տո րեն ամուս նա նալ, 
ժա ռան գել հող և շարժական գույք: Սա կայն 
հո ղա յին սե փա կա նու թյան իրա վուն քը դեռևս 
պատ կա նում էր ավա տա տի րո ջը:

Ան կում էր ապ րում նաև ար հես տա գոր ծու
թյու նը: Համ քա րա յին կա նո նադ րու թյու նը, 
որը սահ մա նում էր ար տադ րան քի քա նա կը, 
չա փը և որա կը, խան գա րում էր ար տադ րու
թյան հե տա գա ընդ լայն մա նը:

Առա ջա ցան մա նու ֆակ տու րա ներ: Մա նու
ֆակ տու րան ձեռ քի աշ խա տան քի վրա հիմն
ված ձեռ նար կու թյուն էր, որ տեղ աշ խա տում 
էին վար ձու բան վոր ներ: Եթե համ քա րա յին 
ար հես տա նո ցում ապ րանք ար տադ րե լուն 
սո վո րա բար մաս նակ ցում էր 1–5 մարդ, ապա 
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մա նու ֆակ տու րա յում՝ ավե լի շատ: 
Քա ղաք նե րի զար գաց ման հետևան քով մե

ծա նում էր քա ղա քա յին բնակ չու թյան թվա
քա նա կը: Քա ղա քը դառ նում էր հասարա
կության տն տե սա կան և մշա կու թա յին կյան
քի կենտ րոն:

Հա սա րա կու թյու նն այժմ բաղ կա ցած էր ոչ 
մի այն ազն վա կան նե րից, հոգևո րա  կան նե րից 
և գյու ղա ցի նե րից, այլև քա ղա քա ցի նե րից:

 ԴԱՍԱՅԻՆ ՄԻԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ

Հա սա րա կու թյան ներ սում կա տար ված 
տե ղաշ ար ժե րը էա կան ազ դե ցու թյուն ու նե
ցան նաև պե տու թյան կա ռա վար ման ձևի 
վրա: Ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի պա կա սը 
թա գա վոր նե րին ստի պում էր դրամ վերց նել 
բնակ չու թյան տար բեր խմ բե րից, մաս նա վո
րա պես քաղա քա ցի նե րից: Դասե րը թա գա վո
րի պա հանջ նե րը քն նար կում էին իրենց ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի ժո ղո վում: Այս պես թա գա
վո րին կից ստեղծ  վե ցին դա սե րի ներ կա յա

Աշխատանքը 
մանուֆակտուրայում
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ցու ցիչ նե րի ժո ղով ներ: Ձևավորվեց նոր տի
պի պե տու թյուն՝ դա սա յին մի ա պե տու թյու նը: 

Այսու հետև երկրի համար կարևոր խնդիր
նե րի վերա բեր յալ օրենքներն ընդունում էր ոչ 
թե միա պե տը, այլ դասային ներկայացուցիչ
ների ժո ղովը:  

XIII դ. ձևա վորվեց անգլիական խորհրդա
րանը (պառլա մենտը): Այն ուներ երկու՝ 
Լորդերի (վերին) և Հա մայնքների (ստո րին) 
պալատ ներ: Առա ջինում նիստեր էին անում 
բարձրաս տիճան հոգևո րա կան ները և բարոն
ները, իսկ երկրորդում՝ աս պետները և քաղա
քացիները:

Պա պա կա նու թյան հետ պայ քա րի արդ յուն
քում Ֆրան սի ա յում նույնպես ձևավորվեց դա
սա յին մի ա պե տու թյու ն: Ֆրան սի ա կան եկե
ղե ցու և պա պա կան ար քու նի քի փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րի հետ կապ ված խն դիր նե րը քն
նար կե լու հա մար Ֆի լիպ IV Գեղեցիկ թա գա
վո րը 1302 թ. հրա վի րեց դա սե րի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րի ժո ղով՝ Գլ խա վոր շտատ ներ (դասեր): 
Այն բաղկացած էր երեք դասերի՝ հոգևորա
կա նության, ազնվականու թյան և քաղաքների 
ներկայա ցուցիչների պալատներից:

Դա սա յին ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ժո ղով ներ 
առա  ջա ցան նաև Գեր մա նի ա յում՝ ռայխս
տագը, Իս պա նի ա յում՝ կոր տես ները:

ԳՅՈՒՂԱՑԻԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԸ

Ամ բողջ XIV դա րում Եվ րո պան ցնց վում էր 
գյու ղա ցի ա կան ապս տամ բու թյուն նե րից: 
Գյու ղա ցի նե րն ակ տի վո րեն մաս նակ ցում էին 
հե րե տի կո սա կան շար ժում նե րին: 

1358 թ. գյու ղա ցի ա կան ապս տամ բու թյուն 
տե ղի ու նե ցավ Ֆրան սի ա յում, որը հայտ նի է 

Լորդերի (վերին) պալատ

Համայնքների (ստորին) 
պալատ

ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ 
ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
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Ժա կե րի ա ան վա նու մով: Դրան մաս նակ ցում 
էր մոտ 100 հա զար մարդ: Ապս տամ բու թյու նը 
ղե կա վա րում էր Գի յոմ Կա լը: Ապս տամբ նե
րի դրոշ ի վրա պատ կեր ված էր Ֆրան սի ա յի 
ար քա յա տան զի նան շա նը՝ շուշ ան: Սա նշա
նա կում է, որ գյու ղա ցի նե րը հա վա տում էին, 
որ եթե կա ռա վա րի «բա րի» թա գա վոր, ապա 
իրենք կսկ սեն լավ ապ րել: Սա կայն ֆրան սի
ա կան ազն վա կա նու թյու նը կա րո ղա ցավ 
արա գո րեն հա մախմ բել իր ուժե րը և ճն շել 
ապս տամ բու թյու նը:

1381 թ. Ու ոտ Թայ լե րի գլ խա վո րու թյամբ գյու
ղա ցի ա կան ապս տամ բու թյուն տե ղի ունե ցավ 
Անգ լի ա յում: Ապս տամբ նե րը պա հան ջում էին 
վե րաց նել եկե ղե ցուն տր վող տա սա նորդ հար
կը, բռնագ րա վել եկե ղե ցա կան հո ղե րը և բա
ժա նել գյու ղա ցի նե րին, վե րաց նել դա սե րի միջև 
եղած ան հա վա սա րու թյու նը: Սա կայն թա գա վո
րի հետ բա նակ ցու թյուն նե րի ժա մա նակ Թայ լե
րը սպան վեց: Այս ապստամբությունը ևս 
ավարտվեց գյուղա ցիների պարտությամբ: XIV դ. 
գյուղացիական ապստամբություններ տեղի 
ունեցան նաև Իտալիայում, Գերմանիայում, 
Հունգա րիա յում, Բյուզանդիայում:

Ֆրանսիայի գյուղացիական 
ապստամբությունը

Ուոտ Թայլերի սպանությունը
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1.  XIX դ. սկսած Արևմտյան Եվրոպայում ի՞նչ փո փո խու թյուն ներ տե ղի ունե
ցան գյու ղա ցի նե րի դրու թյան մեջ:

2. Ի՞նչ է մա նու ֆակ տու րան:
3.  Թվար կե՛ք այս ժա մա նա կաշր ջա նի հա սա րա կու թյան հիմ նա կան դա սե րը:
4.  Փոր ձե՛ք բա ցատ րել «դա սա յին մի ա պե տու թյուն» հաս կա ցու թյու նը: Ինչպե՞ս 

է այն առաջացել:
5.  Ինչպե՞ս  էին կոչ վում Անգ լի ա յում և Ֆրան սի ա յում ձևավոր ված ներ կա յա

ցուց չա կան ժո ղով նե րը:
6.  XIV դա րում գյու ղա ցի ա կան նշա նա վոր ի՞նչ ապս տամ բու թյուն ներ են տե ղի 

ունե ցել և որ տե՞ղ: 
7.  Որո՞նք էին ապստամբների գլխավոր պահանջ ները: Ինչո՞ւ դրանք պար

տությամբ ավարտվեցին:

Քննարկման հարց

XIV  դ. ին չո՞ւ էին գյու ղատն տե սու թյու նը և ար հեստ ներն ան կում ապ րում:

Նոր հասկացություններ, անուններ

ազատ տեղաշարժվելու իրավունք, մանուֆակտուրա, դասային միա
պետու թյուն, խորհրդարան, Լորդերի պալատ, Համայնքների պալատ, 
Ֆիլիպ IV Գեղեցիկ, Գլխավոր շտատներ, ռայխստագ, կորտեսներ, Ժա
կերիա, Գիյոմ Կալ, Ուոտ Թայլեր
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§ 15.  ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ

 ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԵՐԵՏԻԿՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Վաղ միջ նա դա րում սկս վեց ժա մա նա կա
կից Եվ րո պա յի ազ գա յին լե զու նե րի ձևավո
րու մը: Դուք գիտեք, որ կաթոլիկ եկեղեցու 
արարողությունները կատարվում էին մարդ
կանց մեծ մա սի հա մար ան հաս կա նա լի լա
տի նե րե նով: Տար բեր երկր նե րում փոր ձեր 
էին անում եկե ղե ցա կան ժա մա սա ցու թյու նը 
կա տա րել մայ րե նի լեզ վով: Իսկ XIV դ. սկզբին 
ձևավորվեց եկեղեցին պետությունից անջա
տելու ուսմունքը:

Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Ջոն 
Ուիկ լի ֆը կարծում էր, որ Հռո մի պա պե րը 
իրա վունք չու նեն խառն վե լու անգ լի ա կան 
թա գա վո րու թյան և եկե ղե ցու գոր ծե րին: Նա 
ծրագ րում էր ստեղ ծել Հռո մից ան կախ անգ
լի ա կան եկե ղե ցի, որի գլուխ կանգ նելու էր 

Ջոն Ուիկ լիֆն 
ընթեր ցում է 
Աստ վա ծա շնչի իր 
թարգ մա նու թյու նը
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Անգլիայի թագավորը: Ու իկ լի ֆի նա խա ձեռ
նու թյամբ Աստ վա ծաշ ուն չը թարգ ման վեց 
անգ լե րեն: 1381 թ. Ուիկ լի ֆի ուս մուն քը հռ
չակ վեց իբրև «ազ գա յին հե րե տի կո սու
թյուն», քա նի որ այն փոր ձում էր ստեղ ծել 
ազ գա յին եկե ղե ցի: Ի վեր ջո՝ ինկ վի զի ցի ան 
հա սավ նրան, որ գե րեզ մա նից հա նե ցին 
Ուիկ լի ֆի ոս կոր նե րը և խա րույ կի վրա այ րե
ցին:

Պրա հա յի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր 
Յան Հու սը հան դես եկավ պա պե րի աշ
խար հիկ իշ խա նու թյան և եկե ղե ցու հարս
տաց ման դեմ: Նա Աստ վա ծաշուն չը թարգ
մա նեց չե խե րեն և ձգտում էր ստեղծել 
չեխական ազգային եկեղեցի: Բա նա վե ճի 
հա մար Հու սին հրա վի րե ցին եկե ղե ցա կան 
ժո ղով: Այստեղ նրան դա տա պար տե ցին որ
պես հե րե տի կո սի և 1415 թ. ող ջա կի զե ցին 
խա րույ կի վրա: 

Ազգա յին հերե տի կո սու թյուն նե րը հող նա
խա պատ րաս տե ցին Եվրո պա յի տար բեր 

Յան Հուս

Դատա
պարտ ված 
Յան Հու սի 

ողջա կի զու մը
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երկր նե րում ազգա յին եկե ղե ցի նե րի առա
ջաց ման համար: 

 ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ

XI դա րում էթնիկական տե ղաշ ար ժե րը 
Եվրո պա յում  հիմ նա կա նում դա դա րե ցին: 
Սկսվեց տարբեր ժո ղո վուրդ նե րի կազմա
վոր  ման գոր ծըն թա ցը:

Ժո ղովր դի կազ մա վոր ման կարևորա գույն 
նա խա պայ ման նե րից մե կը ազգային լեզ վի 

Ֆրան սի ա կան ազգա յին 
պետու թյան կազ մա վո րու մը

Ֆրան սի ա յի թագա վո րի տիրույ թը XII դ.

Խոշոր ավա տա տե րե րի տիրույթ նե րը

Անգ լի ա կան տիրույթ նե րը Ֆրան սի ա յում 1188 թ. 
դրու թյամբ
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ձևավո րումն է: Լեզ վի շնոր հիվ էր ստեղծ
վում նույ նաբ նույթ մշա կույթ, հոգևոր մի ջա
վայր և ազգային ինքնագիտակցություն:

Այսպես՝ մինչև XI–XII դա րե րը Անգ լի ա յում 
խո սում էին տար բեր լե զու նե րով և բար բառ
նե րով: Հե տա գա յում Լոն դո նի բար բա ռի հի
ման վրա ձևավոր վեց անգ լե րե նը: Այն դար
ձավ խո սակ ցա կան և գրա   կան լե զու ամ բողջ 
Անգ լի ա յի հա մար: 1362 թվականից խորհրդա
րանի նիս տե րը և դա տա կան քննարկում
ները տար  վում էին անգ լե րե նով:

Ժո ղո վուրդ նե րի կազ մա վոր մա նը զու գա հեռ 
Եվ րո պա յում ձևավոր վում էին ազ գա յին պե
տու թյուն ներ: Ազգային պետությունում բնակ
չու թյան մե ծա մաս նու թյու նն ար դեն խո սում էր 
միևնույն լեզ վով: Սա նպաս տում էր նաև կենտ
րո նա ձիգ թա գա վո րա կան իշ խա նու թյան առա
ջաց մա նը և ամրապնդմանը: Թա գա վո րն 
այլևս չէր են թարկ վում Հռո մի պա պին: XIV դա
րում ֆրան սի ա կան և անգ լի ա կան թա գա վոր
նե րը օրենք ներ էին ըն դու նում, որոնք սահ մա
նա փա կում էին պա պե րի իրա վունք նե րը այդ 
երկր նե րի նկատ մամբ:

Ժո ղո վուրդ նե րի կազ մա վո րու մը և ազ գա յին 
պե տու թյուն նե րի ստեղ ծու մը Եվ րո պա յում տե
ղի էր ու նե նում ոչ մի ա ժա մա նակ: Ազ գա յին պե
տու թյուն նե րի ստեղծ ման ճա նա պար հին պա
պա կա նու թյու նը մի ակ ար գել քը չէր: Եվրո պա
յում դեռ եր կար ժամանակ կեն սու նակ էին 
նախ կին Հռո մե ա կան կայս րու թյան նման 
տերություն ստեղ ծե լու ձգ տում նե րը: Այս պի սի 
պե տու թյուն էր Սր բա զան հռո մե ա կան կայս րու
թյու նը: Այն նե րա ռում էր տա րաբ նույթ ժո ղո
վուրդ ներ և թույլ չէր տա լիս, որ նրանք առանձ
նա նան և ստեղ ծեն ազ գա յին պե տու թյուններ:
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1.  Ի՞նչ պահանջներ առաջադրեցին տեղական եկեղեցիները կաթոլիկ եկե
ղեցուն:

2.  Ինչո՞ւ Ջոն Ու իկ լի ֆի ուս մուն քը հռ չակ վեց «ազ գա յին հե րե տի կո սու թյուն»: 
Ձեր կարծիքով՝ ինչո՞ւ նրա հետ այդպես դաժան վարվեցին:

2. Ո՞վ էր Յան Հու սը և ին չո՞ւ նա դա տա պարտ վեց:
3. Էթ նի կա կան տե ղաշ ար ժե րը Եվ րո պա յում ե՞րբ դա դա րե ցին:
4. Ո՞ր բար բա ռի հիմ քի վրա է ձևավոր վել անգ լե րե նը:
5.  Հիմ նա կա նում ո՞ւմ դեմ հա կա մար տու թյան պայ ման նե րում ձևավոր վե ցին 

ազ գա յին պե տու թյուն նե րը:

Քննարկման հարց

Փորձե՛ք պարզաբանել ազ գա յին լե զու նե րի նշա նա կու թյու նը ազ գա յին պե
տու թյուն նե րի ձևավոր ման գոր ծում:

Նոր հասկացություններ, անուններ

Ջոն Ուիկլիֆ, «ազգային հերետիկոսություն», Յան Հուս, ազգային լեզու, 
ազգային պետություն
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§ 16. ՀԱՐՅՈՒՐԱՄՅԱ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ

 ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ 
ԵՎ ՍԿԻԶԲԸ

Անգ լի ա յի և Ֆրան սի ա յի միջև տա րած քա
յին վե ճե րը դարեր շարունակ չէին դադարում: 
XIV դա րում դրանք երկարատև պա տե րազ մի 
պատ ճառ դար ձան: Պատմությանն այն հայտ
 նի է Հար յու ր ամ յա պա տե րազմ (1337–1453) 
անունով:

Անգ լո–ֆ րան սի ա կան տա րած քա յին հակա
մար տությունն առա ջա ցել էր դեռևս XI դա րում: 
Ֆրան սի ա յի հյու սի սում հաս տատ ված նոր
ման նե րի առաջ նորդ դուքս Վիլ հել մը գրա վեց 
Անգ լի ան և 1066 թ. իրեն հռ չա կեց Անգ լի ա յի 
թա գա վոր: Նա Ֆրան սի ա յի հյու սի սում իր Նոր
ման դի ա դքսու թյու նը մի աց րեց Անգ լի ա յին:

Շու տով անգ լի ա կան գահն ան ցավ Վիլ հել
մի թո ռա նը՝ Ֆրան սի ա յի Ան ժու մար զի կոմս 
Հեն րի խին: Նրա տի րույթ նե րը ևս միացվեցին 
Անգ լի ա յին: Հեն րի խի կնո ջը պատ  կա նող՝ 
Ֆրան սի ա յի հա րա վում գտնվող Աք վի տա նի
ա յի դքսու թյան մի մա սն էլ, որ պես օժիտ, 
ան ցավ Անգ լի ա յին:

Փաս տո րեն, Անգ լի ան Ֆրան սի ա յում ավե լի 
շատ տա րածք ներ ու ներ, քան ֆրան սի ա կան 
թա գա վոր նե րը: Այս տա րածք նե րի հա մար հեր
թա կան վե ճը 1337 թ. վե րած վեց պա տե րազ մի:

1346 թ. անգ լի ա ցի նե րը գրա վե ցին Կա լե 
նա վա հան գիս տը: 1356 թ. Պու ա տիե քա ղա քի 
մոտ ֆրան սի ա ցի նե րը կրկին ծանր պար տու
թյուն կրե ցին: Ֆրան սի ա յի թա գա վո րը գե րի 
ըն կավ, իսկ երկրի ամ բողջ հա րավ –արև
մուտքն ան ցավ Անգ լի ա յին: Պուատիեի ճակատամարտը
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Հարյու րա մյա պատե րազ մը

Անգ լի ա կան տիրույթ նե րը 
Ֆրան սի ա յում պատե րազ մի 
նախօ րե ին

Անգ լի ա կան զոր քե րի գոր
ծո ղու թյուն նե րը

Ֆրան սի ա կան զոր քե րի 
գոր ծո ղու թյուն նե րը

Անգ լի ա ցի նե րի դեմ պար տի զա նա կան պատե րազ մի շրջան նե րը

Ժան նա դ’Արկի գլխա վո րու թյամբ ֆրան սի ա կան զոր քե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը

Կարև որ ճակա տա մար տե րի վայ րը և տարե թի վը

1358 թ. Ֆրան սի ա յում
 (Ժակե րի ա)

1381 թ. Անգ լի ա յում` Ուոտ 
Թայ լե րի գլխա վո րու թյամբ

Գյու ղա ցի ա կան ապս տամ բու թյուն նե րի  վայ րե րը
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ՕՌԼԵԱՆԻ ԿՈՒՅՍԸ

1415 թ. անգ լի ա կան բա նա կը նոր հար ձա
կում սկ սեց: Նրանք առանց  դժ վա րու թյան 
գրա վե ցին Փա րի զը: Կնք ված պայ մա նագ րով 
Ֆրան սի ան կորց րեց իր քաղաքական ան կա
խու թյու նը: Ֆրան սի ա յի ան կա խու թյան հա
մար սկս վեց ազա տագ րա կան պայ քա ր: Այն 
գլխա վո րեց Ժան նա դ’Արկը:

Ժան նա դ’Ար կը գյու ղա ցու աղ ջիկ էր: Նա 
հա մոզ ված էր, որ Աստ ված իրեն է ընտ րել 
Ֆրան սի ան ազա տագ րե լու հա մար: Ժան նան 
հան դի պեց Կարլոս VII թա գա վո րի հետ և հա
մո զեց զորք տրա մադ րել պաշ ար ված Օռ լե ա նը 
ազա տագ րե լու հա մար: Ֆրան սի ա կան բա նա

Հարյու րա մյա պատե րազ
մից հետո Անգ լի ա յում պայ
քար սկսվեց հանուն իշխա նու
թյան: Այն հայտ նի է Կար միր 
և Սպի տակ վար դե րի պատե
րազմ անվա նու մով: Իշխա նու
թյու նը գրա վե լու համար պայ
քար սկսե ցին Յոր քի դուք սե րը՝ 
Թյու դոր նե րը, որոնց զինա
ն շա նի վրա պատ կեր ված էր 
սպի տակ վարդ: Նրանք պայ
քա րում էին իշխող Լան քաս
տեր նե րի (սրանց զինան շա նի 
վրա պատ կեր ված էր կար միր 
վարդ) դեմ: Երե սուն տարի 
տևած պատե րազ մից հետո 
իշխա նու թյու նը գրա վեց Թյու
դոր նե րի տոհ մը:

Ժաննա դ՛Արկը Օռլեանի 
պաշարման ժամանակ
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կը Ժան նա յի գլխա վո րու թյամբ ազա տագ րեց 
Օռ լե ա նը: Ժան նա յին սկ սե ցին ան վա նել Օռ լե
ա նի կույս: Այ նու հետև Ժան նան Կար լո սին 
ուղեկ ցեց Ռեյմս քա ղաք, ուր վեր ջինս օծ վեց 
Ֆրան սի ա յի թա գա վոր: Այս պի սով՝ Ֆրան սի ա
յի ան կա խու թյու նը վե րա կանգն վեց:

Կոմպիենի մոտ 1430 թ. Ժան նան գե րի ըն
կավ: Անգ լի ա ցի նե րը նրան հանձ նե ցին ինկ
վի զի ցի ա յի դա տա րա նին, որը Ժան նա յին 
մե ղադ րեց հե րե տի կո սու թյան և կա խար դու
թյան մեջ: 19–ամ յա Ժան նա յին ող ջա կի զե ցին 
խա րույ կի վրա: 

Պա տե րազ մը շա րու նակ վեց նոր ու ժով: 
Ֆրան սի ա ցի նե րը հա սան հա ջո ղու թյան և վե
րան վա ճե ցին կորց րած տա րածք նե րը: 1453 թ. 
կնք վեց հաշ տու թյան պայ մա նա գիր: Ֆրան
սի ա յում անգ լի ա ցի նե րին մնաց մի այն Կա լե 
նա վա հան գիստը:

ՖՐԱՆՍԻԱՅԻ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄԸ

Հար յու րամ յա պա տե րազ մում տա րած հաղ
թա նա կը բա րեն պաստ պայ ման ներ ստեղ ծեց 
Ֆրան սի ա յի քա ղա քա կան մի ա վո րումն ավար
տե լու հա մար: Այս խն դի րը հա ջո ղու թյամբ լու
ծեց Լյու դո վի կոս XI–ը (1461–1483): Նրա գլ խա
վոր հա կա ռա կոր դը Բուր գուն դի ա յի դուքս 
Կարլոս Խի զախն էր: Վերջինս փոր ձում էր 
ստեղ ծել Ֆրան սի ա յից ան կախ Բուրգունդիա 
պե տու թյունը: Սա կայն 1477 թ. բուր գունդ ցի նե
րը պար տու թյուն կրե ցին, իսկ դուք սը սպան
վեց: Բուր գուն դի ա  յի դք սու թյան մեծ մա սն ան
ցավ Ֆրան սի ա յին:

Մի ա վոր ման ավար տից հե տո Ֆրան սի ան 
դար ձավ Եվ րո պա յի խոշ ո րա գույն ազ գա յին 
պե տու թյու նը:

Լյուդովիկոս XI

Կարլոս Խիզախ
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1.  Ինչպե՞ս և ի՞նչ տարածքային վեճեր էին առաջացել Անգլիայի և Ֆրան սիա յի 
միջև: Թվար կե՛ք Ֆրան սի ա յում անգ լի ա կան թա գա վոր նե րին ան ցած տա
րածք նե րը:

2.  Ե՞րբ է սկսվել Հարյուրամյա պատերազմը:
3.  Ե՞րբ անգ լի ա ցի նե րը գրա վե ցին Կա լե նա վա հան գիս տը: Ի՞նչ հետևանք ներ 

ունեցավ Ֆրանսիայի պարտությունը XV դ. սկզբին:
4. Ո՞վ էր Ժան նա դ’Ար կը, ին չի՞ հա մար էր նա պայ քա րում:
5. Ե՞րբ ավարտ վեց Հար յու րամ յա պա տե րազ մը: Ո՞վ հաղ թեց:
6.  Ո՞ւմ օրոք ավարտվեց Ֆրանսիայի միավորումը: Ո՞վ էր նրա գլխավոր 

հակառակորդը:
7. Ձեր կար ծի քով՝ որո՞նք էին Ֆրան սի ա յի մի ա վոր ման նա խադր յալ նե րը:

Քննարկման հարց

Վեր հա նե՛ք Ժան նա  դ’Արկի դե րը Ֆրան սի ա յի մի ա վոր ման գոր ծում:

Նոր հասկացություններ, անուններ, արտահայտություններ

Հարյուրամյա պատերազմ, դուքս Վիլհելմ, կոմս Հենրիխ, Աքվիտանիայի 
դքսություն, Կալե նավահանգիստ, Ժաննա դ’Արկ, Օռլեան, Ռեյմս, 
«Օռլեանի կույս», Լյուդովիկոս XI, Բուրգունդիա, Կարլոս Խիզախ
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§ 17.  ԲՅՈՒԶԱՆԴԻԱՅԻ ԱՆԿՈՒՄԸ

 ՉՈՐՐՈՐԴ ԽԱՉԱԿՐԱՑ ԱՐՇԱՎԱՆՔԸ 
ԵՎ ԲՅՈՒԶԱՆԴԻԱՆ

Խա չակ րաց եր րորդ ար շա վան քի ժա մա նակ 
քրիս տոն յա նե րը չկա րո ղա ցան նվաճել Երու
սա ղե մը: Սուրբ քա ղա քը գրա վե լու հա մար 
Ինո կեն տի ոս III պա պը կազ մա կեր պեց նոր 
ար շա վանք: Սա կայն խաչակիրները, Արևելք 
տեղա փոխ վելու համար հա կա ռակ պա պի 
ցան կու թյան, հա վաք վե ցին ոչ թե Սի ցի լի ա  յում, 
այլ Վե նե տի կում: Նրանք բա նակ ցու թյուն ներ 
սկ սե ցին Վե նե տի կի կա ռա վա րիչ Էն րի կո 
Դան դո լո յի հետ: Խաչակիրները ծրագրել էին 
Արևելք հասնել Վենետիկի նա վերով: Օգտ վե
լով Բյու զան դի ա յում ծա գած գա հա կա լա կան 
կռիվ նե րից՝ Դանդոլոն որպես տեղափոխման  
փոխհատուցում խա չա կիր նե րին առա ջար կեց 
գրա վել Կոս տանդ նու պո լի սը: Այս պես նա փոր
ձում էր շարքից հանել Վենետիկի առևտրա
կան մր ցա կից Կոս տանդ նու պոլ սին: Խա չա
կիր նե րը հա մա ձայն վե ցին և 1204 թ. գրա վե ցին 
Բյու զան դի ա յի մայ րա քա ղա քը: Նրանք 
թալանեցին հեքիաթային հարստություն 
ունեցող քաղաքը ու ոչնչացրին բազմաթիվ 
մշակութային արժեքներ: Խաչակիրներն այլևս 
առաջ չշարժվեցին: Բյու զան դի ա յից նվաճ ված 
տա րածք նե րի վրա նրանք հիմնադրեցին 
իրենց պե տու թյու նը՝ Լա տի նա կան կայս րու
թյու նը: Իսկ կայսրության փոք րա սի ա կան 
շրջան նե րում հույ նե րը ստեղ ծե ցին Նի կեա յի և 
Տրա պի զո նի կայս րու թյուն նե րը:

Լատի նա կան կայս րու թյու նը եր կար չգո

Բյուզանդական պատմիչը 
խաչակիրների կողմից 
Կոստանդնուպոլիսը 
կողոպտելու մասին

Դժ վար և անհ նար էր 
աղեր սան քով մեղ մել և գթա
շ ար ժել այդ բար բա րոս ժո
ղովր դին: Ամեն ոք էլ պետք 
է երկ յուղ կրեր իր կյան քի 
հա մար. փո ղոց նե րում լաց ու 
հե կե կանք էր, խաչ մե րուկ
նե րում՝ ողբ, տա ճար նե րում՝ 
աղի ո ղորմ հա ռա չանք: Այդ
պես էին անի րա վու թյուն ներ 
անում արևմուտ քի զոր քե րը՝ 
ոչ մե կին գեթ մի փոքր ան գամ 
չո ղոր մա լով և բո լո րին զր կե
լով դրա մից ու ու նեց ված քից, 
կա ցա րա նից ու հա գուստ նե
րից և բա ցար ձա կա պես ոչինչ 
չթող նե լով նրանց, ով ինչ–որ 
բան ու ներ:

Ամեն օր նրանք զբաղ
վում էին հար բե ցո ղու թյամբ 
ու որկ րա մո լու թյամբ: Զար
մա նալ կա րե լի էր գո ռո զու
թյու նից գի տակ ցու թյուն նե րը 
մթագ նած այդ մարդ կանց ան
չափ խե լաց նո րու թյան վրա, 
երբ նրանք վի ճակ էին գցում, 
թե ով որ քա ղա քին և որ եր կ
րին պետք է տիրի:
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յատևեց: 1261 թ. կայսր Մի քա յել VIII–ը հետ 
գրա վեց Կոս տանդ նու պո լի սը: Լա տի նա կան 
կայս րու թյու նը դա դա րեց գո յու թյուն ու նե նա
լուց: Սա կայն խա չա կիր նե րի հար ված նե րից 
կայս րու թյու նը այն պես էր տրոհ վել ու թու լա
ցել, որ այլևս չկա րո ղա ցավ ուշ քի գալ:

 ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՆՎԱՃՈՒՄՆԵՐԸ 
ԲԱԼԿԱՆՆԵՐՈՒՄ

Մինչև XIV դա րի կե սե րը թուր քե րը նվա ճե
ցին Փոքր Ասի ա թե րակղ զու հյու սիս–
արևմուտ քը: Օգտ վե լով Բյու զան դի ա յի թու
լա ցու մից՝ նրանք ան ցան Դար դա նե լի նե ղու

Օսմա նյան կայս րու թյան կազ մա վո րու մը

Թուրք–օսման ցի նե րի տի
րույթ նե րը XIV դ. կեսե րին

Թուրք–օսման ցի նե րի գրա ված տարածք նե րը XV դ. կեսե րին

Խոշոր ճակա տա մար տե րի վայ րե րը

Պետու թյուն նե րի սահ ման նե րը XV դ. վեր ջին

Էնրիկո Դանդալոն 
օրհնում է խաչակիրներին 

արշավանքից առաջ:
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ցը: Սուլ թան Մու րադ I–ը պե տու թյան մայ րա
քա ղա քը տե ղա փո խեց Ադ րի ա նու պո լիս: 
Բյու զան դա կան կայս րու թյու նը փր կե լու հա
մար կայս րը մեկ նեց Արևմուտք: Նա հան դի
պեց Հռո մի պա պին և նույ նիսկ հա մա ձայ նեց 
ըն դու նել կա թո լի կու թյուն: Սա կայն այդ պես 
էլ օգ նու թյուն չս տա ցավ:

Բալ կան յան թե րակղ զու երեք երկր նե րը՝ 
Բյու զան դի ան, Բուլ ղա րի ան, Սեր բի ան, չկա
րո ղա ցան մի ա վո րել իրենց ու ժե րը և հա մա
տեղ հան դես գալ թուրքե րի դեմ: Սա հնա րա
վո րու թյուն տվեց վեր ջին նե րիս առան ձին –
ա ռան ձին նվա ճելու այդ երկր նե րը: Առա ջին 
հար վա ծը նրանք հասց րին Սեր բի ա յին: 
1389 թ. Կո սո վո յի դաշ տում տե ղի ու նե ցած 
ճա կա տա մար տում սեր բե րը պար տու թյուն 
կրե ցին: Թեև օս ման ցի նե րը չկա րո ղա ցան 
ամ բող ջո վին գրա վել Սեր բի ան, սա կայն 
նվա ճե ցին Բալ կան յան թե րակղ զու հա րավ –
արևմուտ քը:

Ան հա ջո ղու թյամբ ավարտ վեց նաև թուրԿոսովոյի ճակատամարտը
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քերի դեմ կազ մա կերպ ված խա չակ րաց ար
շա վան քը: Դա նուբ գե տի ափին խա չա կիր նե
րը ծանր պար տու թյուն կրե ցին: Այնուհետև 
թուրքերը նախապատրաստվեցին գրավելու 
Բյուզանդական կայսրության մայրաքաղաքը: 

 ԲՅՈՒԶԱՆԴԱԿԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅԱՆ 
ԿՈՐԾԱՆՈՒՄԸ

1402 թ. թուրքական բա նա կը ծանր պար
տու թյուն կրեց Լենկ Թե մու րի զոր քե րից: 
Բյու զան դի ան չկա րո ղա ցավ օգտ վել այդ պա
տեհ առի թից և կազմակերպել երկրի պաշտ
պանությունը:

Վերսկս վե ցին բա նակ ցու թյուն նե րը Արև
մուտ քի հետ: Բյու զան դի ան ստիպ ված հա
մա ձայն վեց նաև կա թո լիկ և հու նա կան եկե
ղե ցի նե րի մի ա վոր մա նը: Հա մա ձայ նա գրի 
ստո րագ րու մից հե տո պա պա կա նու թյու նը 
կազ մա կեր պեց խա չակ րաց ար շա վանք: Սա
կայն 1444 թ. Վառ նա քա ղա քի մոտ տե ղի 
ու նե ցած ճա կա տա մար տում խա չա կիր նե րը 
պար տու թյուն կրե ցին:

Օս ման յան բա նա կը շր ջա պա տեց Կոս
տանդ նու պո լի սը և 63–օր յա պաշ ա րու մից հե
տո՝ 1453 թ. մա յի սի 29–ին, գրա վեց այն:

Բյու զան դա կան կայս րու թյու նը դա դա րեց 
գո յու թյուն ու նե նալուց: Կոս տանդ նու պոլ սի 
ան կու մով փակ վեց Արևելահռո մե ա կան կայս
րու թյան պատմության վեր ջին էջը: Քրիս տոն
յա Արևել քը կորց րեց իր մայ րա քա ղա քը: Հա
րա վարևել յան Եվ րո պան մտավ Օս ման յան 
տերու թյան կազ մի մեջ: Տի րա նա լով կայս րու
թյան եվ րո պա կան մա սին՝ օս ման ցի նե րը նա
խա պատ րաստ վե ցին նվա ճե լու նաև Կենտ րո
նա կան և Արևել յան Եվ րո պան:

Կոստանդնուպոլսի գրավումը 
օսմանցիների կողմից
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1.  Ե՞րբ սկսվեց խաչակրաց չորրորդ արշավանքը: Ինչո՞ւ խաչակիրներն 
Երուսաղեմն ազատագրելու փոխարեն գրավեցին Կոստանդնուպո լիսը:

2.  Ե՞րբ ստեղծվեց և մինչև ե՞րբ գոյություն ունեցավ Լատինական կայսրու
թյունը:

3.  Ի՞նչ հետևանք ներ ու նե ցավ խա չակ րաց չոր րորդ ար շա վան քը Բյու զան դի
ա յի հա մար:

4.  Թուրքերը ե՞րբ անցան Բալկանյան թերակղզի: Ո՞վ Ադրիանուպոլիսը 
դարձ րեց Օսմանյան պետության մայրաքաղաք:

5.  Ին չո՞ւ օս ման ցի նե րին հա ջող վեց հեշ տու թյամբ նվա ճել Բալ կան յան թե
րակղ զու երեք պե տու թյուն նե րը:

6.  Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Կո սո վո յի ճա կա տա մար տը, ի՞նչ հետևանք ներ ունե 
ցավ այն:

7.  Ո՞ր դեպքերը խանգարեցին թուրքերին XV դ. սկզբին գրավելու Կոստանդ
նու  պոլիսը: Ե՞րբ նրանց հաջողվեց գրավ ել Կոս տանդ նու պո լի սը:

Քննարկման հարց

Ի՞նչ հետևանք ներ ու նե ցավ Կոս տանդ նու պոլ սի ան կու մը հա մաշ խար հա յին 
պատ մու թյան մեջ:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Էնրիկո Դանդոլո, Լատինական կայսրություն, Նիկեայի կայսրություն, 
Տրապիզոնի կայսրություն, Միքայել VIII կայսր, սուլթան Մուրադ I, 
Ադրիանուպոլիս, 1389 թ. Կոսովոյի ճակատամարտ, Լենկ Թեմուր, 1444 թ. 
Վառնայի ճակատամարտ, 1453 թ. Բյուզանդական կայսրության անկում 
Օսմանյան տերություն
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§ 18.     ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ

Հին Ռու սի այի տարածքում XIII դա րի 
սկզբներին գոյություն ունեին մի քա նի ան
կախ իշ խա նու թյուն նե ր: Չին գիզ  խա նի թոռ 
Բա թու խա նը 1237–1241 թթ. նվա ճեց Ռու սի ա
յի մեծ մասը: Ռուսական իշխանություն ները 
կախման մեջ ընկան մոնղոլ–թաթարա կան 
հսկայածավալ տերությունից:  

Ավելի ուշ Լիտ վա կան մեծ իշ խա նու թյունը 
գրավեց Ռու սի ա յի հա րա վա յին և արևմտ յան 
շրջանները: Հին ռուսական պետությունը ավելի 
քան երկու դար անկումային վիճակում էր:

ՄՈՍԿՎԱՅԻ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸ

Ռու սա կան պետա կա նու թյու նը պահ պան
վել էր միայն երկ րի հյու սիս–արև ել քում: 
XIV դա րում մոն ղոլ նե րից կախյալ ռուսական 
իշխա նու թյուն նե րից ու ժե ղա ցավ Մոսկ վա յի 
իշ խան ությու նը: Մոն ղոլ նե րի կող մից Մոսկ
վա յի իշխա նը  ճանաչ վեց որպես ռու սա կան 

Ռու սա կան կենտ րո նաց ված պետու թյան ստեղծ ման 
գոր ծում կարև որ դեր խաղա ց Իվան III–ը (1462–1505 թթ.): 
Նրա օրոք տապալ վեց մոն ղո լա կան լու ծը: Իվան III–ը իրեն 
համա րում էր Համայն Ռու սի ա յի տիրա կալ: Բյու զան դի ա յի 
անկու մից (1453 թ.) հետո Ռու սա կան պետու թյու նը (Ռու սաս
տան) հավակ նում էր նրա ժառան գոր դը լինե լու: Ռու սաս
տա նի պետա կան զինան շան ընդուն վեց բյու զան դա կան 
երկգլ խա նի արծի վը (այսօր ևս Ռու սաս տա նի զինան շանն 
է): Հատուկ խորհր դան շան ներ դար ձան Մոնո մախ կայ սեր 
գդա կը և շքեղ թիկ նո ցը:

Իվան III
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Մեծ իշ խա ն և նրան տրվեց հար կա հա վա քու
թյան իրա վունքը:

Մոսկ վա յի իշ խա նու թյու նն էլ գլ խա վո րեց 
ռու սա կան հո ղե րի մի ա վոր ման և կենտ րո
նաց ված պետու թյան ստեղծ ման գոր ծըն
թացը: Իսկ միավորման համար կային 
անհրա ժեշտ  նախադրյալներ:

Առաջին՝ տնտեսական. վե րա կանգն վել ու 
զար գա նում էր տն տե սու թյու նը, աշ խույժ 
առևտրա կան կա պեր էին հաս տատ վել երկրի 
տար բեր շր ջան նե րի միջև: 

Երկրորդ՝ սո ցի ա լա կան. երկ րի քաղա քա
կան մի ա վոր ման և մոն ղո լա կան տի րա պե
տու թյու նից ազատ վե լու հար ցում մի ա կամ 
էին բնակ չու թյան բո լոր խա վերի ներ կա յա
ցու ցիչ նե րը (իշ խան նե ր, բո յար նե ր, ազն վա
կան նե ր,  հոգևո րա  կան նե ր, գյու ղա ցի նե ր, 
ար հես տա վոր նե ր և առևտրա կան նե ր): 

Երրորդ՝ հոգևոր– գա ղա փա րա կան. ժո
ղովր դի հա մախմբ մա նը նպաս տե ցին ազ
գային ինքնագիտակցության աճը և մի աս
նա կան պե տու թյուն ու նե նա լու գա ղա փա րը: 

Չորրորդ՝ քաղաքական. արտաքին–քա
ղաքական կարևոր գործոն էր մոն  ղոլ նե րից 
ու Լիտ վա կան մեծ իշ խա նու թյու նից եկող 
մշտա կան վտան գը, իսկ ներքին քա ղա քա
կան կարևոր նա խադր յալ էր Մոսկ վա յի հզո
րա ցու մը: 

Մոսկվայի հե ղի նա կու թյու նը բարձ րա ցավ 
հատ կա պես 1380 թ. Կու լի կո վո յի ճա կա տա
մար տից հե տո, որ տեղ ռու սա կան զոր քը 
ջախ ջա խեց մոն ղո լներին: Դրա նից հե տո 
արա գա ցավ Մոսկ վա յի շուրջը ռու սա կան հո
ղե րի մի ա վոր ման գոր ծըն թա ցը:
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Ռու սա կան պետու թյան կազ մա վո րումն ու ընդար ձա կու մը (XIV–XVI դարեր)

Մոսկ վա յի մեծ իշխա նու թյան տարած քը
1462 թ. դրու թյամբ

Ռու սա կան զոր քե րի արշա վանք նե
րը XVI դ. երկ րորդ կեսին

XVI դ. երկ րորդ կեսին Ռու սաս տա
նին անցած տարածք նե րը

Ռու սաս տա նի սահ ման նե րը 
XVI դ. վեր ջին

Ռու սա կան զոր քե րի արշա վանք նե րը միա ց
յալ պետու թյան ստեղծ ման նպա տա կով 

Ռու սաս տա նի տարած քը XVI դ. կեսին
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ԻՎԱՆ IV ԱՀԵՂ 

XV դա րում առաջացավ ռու սա կան կենտ
րո նաց ված պե տու թյու նը, որը սկսեց կրել 
Ռուսիա (Ռուսաստան) անունը: Ռուսիայի 
հզո րաց ման քա ղա քա կա նու թյու նը շա րու նա
կեց Իվան III–ի (1462–1505 թթ.) թոռ Իվան IV 
Ահե ղը:  

1547 թ. 17–ամյա Իվանը թա գադր վեց և ըն
դու նեց ցա ր տիտ ղոսը: Պետության ուժեղաց
ման նպա տակով նա իրա կա նաց րեց մի շարք 
վե րա փո խում ներ:

Հին Ռուսիայի շրջանից պահպանված Բո
յա րա կան դու ման մնաց որ պես ցա րին կից 
օրենսդ րա կան և խորհր դակ ցա կան մար մին: 
Իվան IV–ը 1549 թ. հրա վի րեց առա ջին Երկ
րա յին ժո ղո վը: Պե տա կան այս մարմինը 
կազմեցին բարձ րաս տի ճան ավատատերերը 
և հոգևորա կան նե րը, ազն վա կան նե րի ու քա
ղաք նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Երկրային 
ժողովը որոշ ում ներ էր ըն դու նում կարևորա
գույն պե տա կան հար ցե րի վե րա բեր յալ՝ ֆի
նանս ներ, օրենք ներ, ար տա քին քա ղա քա կա
նու թյուն: Այսպես՝ Ռուսաստանում ևս 
ձևավոր վեց դասային միա պետություն:

Իվան IV–ը ստեղծեց նաև հա մա պե տա կան 
գոր ծա կա լու թյուն նե ր, որոնք կոչ վում էին 
պրի կազ ներ: Դրանց թի վը հա սավ մոտ 
քսանի: 

1550 թ. ըն դուն վեց օրենք նե րի նոր ժո ղո
վա ծու՝ «Դա տաս տա նա գիր քը»: Այն նպաս 
տեց ավա տա տի րա կան հա րա բե րու թյուն նե
րի ամրապնդ մանը:

Իրա կա նաց վեց ռազ մա կան բարե փո խում. 
ստեղծ վեց մշ տա կան բանակ ավա տա տե րե
րից՝ ստ րե լեց նե րի զո րքը: Ըստ անհ րա ժեշ

Իվան Ահեղ
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տու թյան հավա քագր վում էր նաև զոր քի 
մյուս տե սակը՝ աշ խար հա զո րը: 

Իվան IV–ը նվաճողական արշավանքների 
միջոցով ընդ լայն ե ց պետության սահ ման նե
րը: Ռու սաս տա նին միաց վե ցին Կա զա նի ու 
Աստ րա խա նի խա նու թյուն նե րը, Արևմտ յան 
Սի բի րը (տե՛ս քարտեզը): 

Բալ թիկ ծով դուրս գա լու նպա տա կով ցա
րը 1558 թ.  պատերազմ սկսեց երկրի հյուսիս–
արևմտյան սահմանների ուղղու թյամբ: Սա
կայն Լի վոն յան անունով հայտ նի այդ ռազ
մական բախումն ավարտ վեց Ռու սաս տա նի 
պար տու թյամբ: 

Ան սահ մա նա փակ իշ խա նու թյու ն հաս տա
տելու նպատակով Իվան Ահե ղը  իր քա ղա
քական հակառակորդների և ընդդիմադիր 

Իվան Ահեղը Կազանի 
պարիսպների մոտ
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ուժերի հանդեպ սկսեց կիրառել ահա բե կու
թյա ն (տեռորի) քաղաքականություն: 
Բռնաճնշումները որո շ ա կի ո րեն թու լաց րին 
ազնվականությանը և ամ րապն դեցին ցարի 
իշ խա նու թյու նը: Սա կայն դրա հետևանքով 
անկում ապրեց երկ րի տն տե սու թյու նը: 

ՆՈՐ ԱՐՔԱՅԱՏՈՀՄԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ

Ռու սաս տա նի պատ մու թյան մեջ XVI դա րի 
վեր ջը և XVII դա րի սկիզ բը հայտ նի է «խառ
նակ ժա մա նա կաշր ջան» անունով: 

Իվան Ահեղը 1584 թ. մահացավ: Նրա որ դի 
Ֆյո դո րը չկա րո ղա ցավ ինք նու րույն կա ռա
վա րել, և գահի խնա մա կալ դար ձավ Բո րիս 
Գո դու նո վը: Ֆյո դո րից հետո՝ 1598 թ., նա էլ 
ընտր վեց Ռուսաստանի ցար: Սա կայն ժո ղո
վուր դը և բո յար նե րի մեծ մա սը դժգոհ էին 
Գոդունովից: 

Եր կրի կայու նու թյու նը սասա նե ցին Գոդու նո
վից հետո ի հայտ եկած ինք նա կոչ ցա րե րն ու 
նրանց սատա րող օտա րերկր յա ուժե րը: Ինք
նա կոչ ցա րե րին աջակ ցող Լե հաս տա նը և Շվե
դի ան զոր քեր մտց րին Ռու սաս տանի տարածք:

Ան կա խու թյան կորս տի սպառ նա լի քը ոտ
քի հա նեց երկրի հայ րե նա սի րա կան ու ժե րին: 
Նրանք վտա րե ցին ինք նա կոչ նե րին, ազա
տագր եցին մայ րա քա ղաք Մոսկ վան: Այդ պես 
ավար տվեց խառ նակ շր ջանը: 

1613 թ. Մոսկ վա յում գու մար ված Երկ րա յին 
ժո ղո վը ցար ընտ րեց Մի խա յիլ Ռո մա նո վին:  
Այս պես Ռու սաս տա նում հաս տատ վեց Ռո
մա նով նե րի ար քա յա տոհ մը (իշ խել է մինչև 
1917 թվա կանը):

Բորիս Գոդունով

Միխայիլ Ռոմանով
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1.  Ձեր կարծիքով՝ ինչո՞ւ մոն ղոլ նե րը կա րո ղա ցան հեշ տու թյամբ նվա ճել Ռու
սի ան:

2. XIV դա րում ով քե՞ր սկսեցին կրել Մեծ իշխա նի տիտ ղո սը:
3. Ներ կա յաց րե՛ք ռու սա կան հո ղե րի մի ա վոր ման նա խադր յալ նե րը:
4.  Ձեր կար ծի քով՝ ի՞ն չը նպաս տեց Մոսկ վա յի դե րի ու հե ղի նա կու թյան բարձ

րաց մա նը:
5.  Ե՞րբ է կա ռա վա րել Իվան Ահե ղը: Ի՞նչ քայ լեր ձեռ նար կեց նա կենտ րո նաց

ված պե տու թյունն ամ րապն դե լու համար: Հիմնավորե՛ք, որ Ռու սաստանում 
նույնպես ստեղծվել էր դասային միապետություն: Հիշե՛ք թե Եվրոպական 
ո՞ր երկրներում էր հաստատվել նման պետական կարգ:

6.  Ինչո՞ւ Իվան Ահեղը իր երկրի ներսում կիրառեց ահաբեկության քա ղա քա
կա նու թյուն: Հասա՞վ նա իր նպատակին, թե ոչ:

7. Նկա րագ րե՛ք «խառ նակ ժա մա նա կաշր ջա նի» Ռու սաս տա նը:
8. Ե՞րբ է հաս տատ վել Ռո մա նով նե րի ար քա յա տոհմը:

Գործնական աշխատանք

Օգտ վե լով դա սագր քի և այլ աղբ յուր նե րի նյու թե րից՝ ներ կա յաց րե՛ք Իվան 
IV Ահե ղի պատ մա կան կեր պարը:

Նոր հասկացություններ, անուններ, արտահայտություններ

Բաթու խան, Լիտվական մեծ իշխանություն, 1380 թ. Կուլիկովոյի ճակա
տա մարտ, Իվան IV Ահեղ, ցար, Բոյարական դումա, Երկրային ժողով, 
պրիկազ, Կազանի խանություն, Աստրախանի խանություն, ստրելեց
ների զորք, Լիվոնյան պատերազմ, Բորիս Գոդունով, «խառնակ ժամանա
կաշրջան», Ռոմանովների արքայատոհմ, Միխայիլ Ռոմանով
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ԲԱԺԻՆ  3 ԱՄՓՈՓՈՒՄ

1.  XIV դ.  Եվ րո պա յում ար դեն նկա տե լի էր դար ձել ա վա տա տի րա կան հա
սա րա կար գի ան կու մը: Ա ռա ջա ցավ դա սային մի ա պե տու թյու նը: Ա վա տա
տի րու թյան ան կման հետ ևան քով գնա լով ծան րա նում էր գյու ղա ցի ու թյան 
դրու թյու նը: 

 Փաս տե րով հիմ նա վո րե՛ք, որ ա վա տա տի րու թյու նը ան կում էր ապ
րում: Ի ՞նչ է դա սային մի ա պե տու թյու նը, ո ՞ր ե րկր նե րում ստեղծ վե ցին 
դա սային ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղով ներ: Ին չո՞ւ XIV դա րի գյու ղա ցի ա
կան ա պս տամ բու թյուն ներն ա վարտ վե ցին պար տու թյամբ:

2.  XI դ. Եվ րո պա յում էթ նի կա կան տե ղա շար ժե րը հիմ նա կա նում դա դա րե
ցին, և սկս վեց տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի կազ մա վոր ման գոր ծըն թա ցը: 
Նպաս տա վոր պայ ման ներ է ին ստեղծ վում ազ գա յին պե տու թյուն նե րի 
ա ռա ջաց ման հա մար: 

 Բա ցատ րե՛ք ազ գային հե րե տի կո սու թյուն հաս կա ցու թյու նը: Ո րո՞նք 
է ին ազ գային պե տու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման նա խադ րյալ նե րը: Թվար
կե՛ք Եվ րո պայի մի քա նի ազ գային պե տու թյուն ներ:

3.  Ա նգ լի այի և Ֆրան սի այի միջև տա րած քային վե ճերն ա ռա ջա ցել է ին 
դեռևս XI դ.: Ա նգ լո–ֆ րան սի ա կան տա րած քային վե ճե րը վե րած վե ցին 
Հա րյու ր ա մյա պա տե րազ մի: 

 Ներ կա յաց րե՛ք Ա նգ լի այի և Ֆրան սի այի միջև ա ռա ջա ցած տա
րած քային խն դի րը: Ի ՞նչ ար դյունք ներ ու նե ցավ Հա րյու րա մյա պա
տե րազ մը: Ե ՞րբ և ո ՞ւմ օ րոք ա վարտ վեց Ֆրան սի այի քա ղա քա կան 
մի ա վո րու մը:

4.  Խա չակ րաց չոր րորդ ար շա վան քի հետ ևան քով Բյու զան դի ան տրոհ վեց և 
թու լա ցավ: Օ գտ վե լով ի րա վի ճա կից՝ թուր քե րը նվա ճե ցին կայս րու թյա նը 
պատ կա նող տա րածք նե րը: 
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 Պար զա բա նե՛ք օս մա նյան թուր քե րի հա ջո ղու թյուն նե րի պատ
ճառնե րը: Ի ՞նչ հետ ևանք ներ ու նե ցավ Բյու զան դի այի ան կու մը Եվ րո
պայի հա մար:

5.  XIII դ. ա ռա ջին կե սին մաս նատ ված Ռու սի ան չկա րո ղա ցավ դի մա գրա վել 
մոն ղոլ– թա թար նե րի նվա ճում նե րին և ըն կավ նրանց տի րա պե տու թյան 
տակ: Ռու սա կան պե տա կա նու թյու նը պահ պան վել էր ե րկ րի հյու սիս –ար
ևել քում: XV–XVI դա րե րում կազ մա վոր վեց և սկ սեց հզո րա նալ կենտ րո
նաց ված ռու սա կան պե տու թյու նը՝ Ռու սաս տա նը: 

 Ո րո՞նք է ին ռու սա կան հո ղե րի մի ա վոր ման նա խադ րյալ նե րը: Գնա
հա տե՛ք Ի վան Ա հե ղի գոր ծու նե ու թյու նը Ռու սաս տա նի հա մար: Ի ՞նչ է 
խառ նակ շր ջա նը, ին չո՞վ ա վարտ վեց այն:
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§ 19.  ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԽԱԼԻՖԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

 ԻՍԼԱՄԻ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ: 
ԽԱԼԻՖԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ

Արա բա կան ցե ղերն ապ րում էին Արա բա
կան թե րակղ զում: Նրանց մի մասը քոչ վոր
նե ր էին (բեդ վին ներ), մյուսը՝ նս տակ յաց նե ր: 
Ար տա քին վտան գը ստի պում էր ցե ղե րին 
մի ա վոր վել, սակայն դրան խան գա րում էր 
մի աս նա կան կրո նի բա ցա կա յու թյու նը: Այդ 
խնդի րը լու ծեց Մուհամեդը:

Մուհամեդը ծն վել է Մեք քա քա ղա քում: 
Ըստ ավան դու թյան՝ նա սո վո րու թյուն ու ներ 
առանձ նա նա լու քա րան ձա վում և խորհր դա
ծե լու նոր կրո նի մա սին: Ի վեր ջո նա հան
գում է մի աստ վա ծու թյան գա ղա փա րին: 
Մեք քա յում նա սկսում է քա րո զել իր նոր 
կրո նը: Սա կայն մեք քա ցի նե րը չըն դու նե ցին 
Մուհամեդի քա րոզ նե րը: 622 թ. նա ստիպ
ված իր կողմ նա կից նե րի հետ փախավ 
Մեդինա: Մուհա մեդի փա խուս տի տա րին էլ 
հա մար վում է մու սուլ մա նա կան թվա կա նու
թյան սկիզ բը: 

Մուհամեդը նոր հա վատն ան վա նեց իս լամ 
(«հնա զան դու թյուն Ալ լա հին»): Իս լա մի հա
վա տաց յալ նե րը կոչ վում են մու սուլ ման ներ 
(մահ մե դա կան ներ):

Բեդ վին նե րի օգ նու թյամբ Մուհամեդը գրա
վեց Մեք քան: Շու տով մե կը մյու սի հետևից 
իս լամ ըն դու նե ցին արա բա կան բո լոր ցե ղե

Իս լա մում առա ջա ցավ եր
կու ուղ ղու թյուն: Շիա նե րի 
կար ծի քով՝ մի այն Մու հա մե դի 
տոհ մի ան դամ նե րը խա լի ֆա 
դառ նա լու իրա վունք ունեն: 
Բա ցի այդ, խա լի ֆան պետք է 
լի նի հոգև որ, այլ ոչ թե քա ղա
քա կան առաջ նորդ: 

Մյուս ուղ ղու թյու նը ներ
կա յաց նում են սուն նի նե րը: 
Նրանց կար ծի քով՝ մի այն 
իրենք են Մու հա մեդի ուս
մուն քի և ավանդ նե րի հետև
որդ ները: 

Սուն նի նե րը այժմ կազ մում 
են մու սուլ ման նե րի 80 տոկո
սը: Շիա նե րը միայն Իրա նում 
են կազ մում բնակ չու թյան 
ճնշող մեծա մաս նու թյունը:

Մուհամեդը և իր աշակերտները
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րը: Այսպես Մուհամեդը ստեղ ծեց մի աս նա
կան արաբական պե տություն:

Մուհա մե դի մա հից հե տո նրա քա րոզ նե րը 
գրի առն վե ցին: Հա վա քա ծուն կոչ վեց Ղու
րան (ըն թեր ցա նու թյան գիրք): Ղու րա նը մու
սուլ ման նե րի սուրբ գիրքն է:

Մուհամեդից հե տո որոշ վեց ընտ րել նրա 
հա ջոր դին՝ խա լի ֆա յին: Խա լի ֆա նշա նա կում 
է Մուհամեդի փո խա նորդ: Պե տու թյու նը սկսեց 
կոչ վել խա լի ֆա յու թյուն: Խա լի ֆան պե տու
թյան հոգևոր և աշ խար հիկ առաջ նորդն էր: 
Առա ջին խա լի ֆա դար ձավ Աբու– Բաք րը: 

Շու տով արաբ նե րը Բյուզանդիայից գրա
վե ցին Ասո րի քը: Ապա գրավեցին և իրենց 
ենթարկեցին Պարս կաս տա նը:

Արա բա կան նվա ճում նե րի արդ յուն քում 
ստեղծ վեց միջ նա դա րի հզոր տե րու թյուն նե
րից մե կը՝ Արա բա կան խա լի ֆա յու թյու նը:

Մուհամեդի հա ջորդ նե րի օրոք երկրում 
սկիզբ առան ներ քին գժտու թյուն ներ: Իշխա
նու թյան համար մղվող պայ քա րում հաղ թեց 
Մու ա վի ան, որը հիմք դրեց Օմա յան հարս
տու թյա նը: 

Կորդովայի տաճարի 
հիմնական զոհասեղանը

Կոր դո վա յի խա լի ֆա յու թյու նն ընդգրկում էր Պիրենեյան 
թերակղզու մեծ մասը: Իսկ լեռ նա յին շր ջան նե րում պահ պան
վե ցին քրիս տո նյա մանր թա գա վո րու թյուն ներ:

Արաբ ական Իս պա նի ա յի խոշ որ քա ղաք նե րում բաց վե ցին 
բարձ րա գույն դպ րոց ներ, որոնք Եվ րո պա յում առա ջին նե րից 
էին: Շատ եվ րո պա ցի ներ կր թու թյուն ստա նա լու հա մար գա
լիս էին Իս պա նի ա: Մինչև Վե րած նու թյան դա րաշր ջա նը Եվ
րո պան ան տիկ հե ղի նակ նե րի աշ խա տու թյուն նե րին ծա նո
թա նում էր արա բե րեն թարգ մա նու թյուն նե րի մի ջո ցով:

Օգտ վե լով արաբ նե րի թու լա ցու մից՝ Իս պա նի ա  յի հյու
սի սում գտն վող քրիս տոն յա երկր նե րը ձեռ նա մուխ եղան 
իս պա նա կան տա րածք նե րի հետ նվաճ մա նը (ռե կոն կիս
տա): Այն տևել է շուրջ 800 տա րի:
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 ԽԱԼԻՖԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԶՈՐԱՑՈՒՄԸ ԵՎ 
ԱՆԿՈՒՄԸ

718 թ. արաբ նե րը նվա ճե ցին Պի րե նե յան 
թե րակղ զին: Իսկ Ասիայում արաբ նե րի 
իշխանությունը հասավ մինչև Հնդ կաս տա ն:

Խա լի ֆա Մու ա վի ան մայ րա քա ղաք դարձ
րեց Դա մաս կո սը: Գա հա կա լա կան կռիվ նե
րին վերջ տա լու հա մար նա սահ մա նեց, որ 
այ դու հետ խա լի ֆա յի իշ խա նու թյու նը ժա
ռան գա կան պետք է լի նի:

Բո լոր մու սուլ ման նե րը պար տա դիր ծա ռա
յում էին բա նա կում: Ոչ մու սուլ ման նե րը ծա
ռա յու թյան փո  խա րեն հարկ էին վճա րում: 
Խա լի ֆա յությունը իր հզորության գագաթ
նակետին հա սավ Աբբասյան արքայատոհմի 

732

Արա բա կան խալի ֆա յու թյու նը

Արա բա կան պետու թյան տարած քը 
630 թ. դրու թյամբ

Արաբ նե րի նվա ճում նե րի հիմ նա կան 
ուղ ղու թյուն նե րը

Կարև որ ճակա տա մար տե րի 
վայ րեր ու տարեթ վեր

Արա բա կան խալի ֆա յու թյան սահ ման
նե րը նրա ծաղկ ման  շրջա նում 
(750 թ. դրու թյամբ)
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կառավար ման տարիներին: Սակայն նրանց 
գահակալման շրջանում էլ սկսվեց խալիֆա
յության տրոհումը և անկումը: Շուտով մայ
րա քա ղա քը Դա մաս կո սից տե ղա փո խվեց նո
րա կա ռույց Բաղ դադ քա ղաք: 

756 թ. խա լի ֆա յու թյու նից ան ջատ վեց Կոր
դո վա յի խա լի ֆա յու թյու նը Իս պա նի այում: 
Հե տո ան կա խա ցան Եգիպ տո սը և Հա յաս
տանը: 1055 թ. սել ջուկ նե րը գրա վե ցին Բաղ
դադը, և Աբբասյան խալիֆայությունը դա
դարեց գո յություն ունենալուց: 

ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ

Արաբ նե րը հա մաշ խար հա յին մշակույ թի 
աս պա րե զում մեծ ավանդ ու նեն: Դամաս կոսը, 

Արա բա կան խալի ֆա յու թյան տրոհումը

Արա բա կան խալի ֆա յու թյան 
սահ ման նե րը 750 թ.

IX դ. սկզբին Արա բա կան խալի ֆա յու
թյան տրոհ ման հետև ան քով ստեղծ
ված պետու թյուն նե րի սահ ման նե րը

Սել ջու կյան պետու թյան մոտա վոր 
սահ ման նե րը XI դարի վեր ջին
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Բաղ դա դը, Կոր դո վան և Կա հի րեն հռ չակ ված 
էին իրենց բարձ րա գույն դպ րոց նե րով և գրա
դա րան նե րով: Այս տեղ աստ վա ծա բա նու թյան 
հետ մի ա սին ու սում նա սի րում էին նաև իրա
վունք, պատ մու թյուն, փի լի սո փա յու թյուն: 

Խա լի ֆա Մա մու նը Բաղ դա դում հիմ նեց 
բարձ րա գույն դպ րոց՝ Իմաս տու թյան տուն: 
Այս տեղ կա տա րում էին թարգ մա նու թյուն ներ, 
ու սում նա սի րում աշ խար հիկ գի տու թյուն ներ: 
Դպ րո ցին կից գոր ծում էր աստ ղա դի տա րան:

Մեծ զար գա ցում ապ րեց մա թե մա տի կան: 
Արաբ նե րը կա տա րե լա գոր ծե ցին հնդ կա կան 
թվա յին հա մա կար գը: Նրանք սկ սե ցին օգ տա
գոր ծել «0» (զրո) նշա նը: Սա հնա րա վո րու թյուն 
տվեց գրելու ցան կա ցած թվա յին մե ծու թյուն:

Արա բա կան աստ ղա բաշխ նե րը կազ մե ցին 
Արե գակ նա յին հա մա կար գի քար տե զը: Նրանք 
ևս կար ծում էին, որ Եր կիր մո լո րա կը կլոր է:

Զար գա նում էր նաև պատ մագ րու թյու նը: 
X դա րի արաբ նշա նա վոր պատ մա բան Թա
բա րին գրել է «Մար գա րե նե րի և թա գա վոր
նե րի պատ մու թյուն» աշ խա տու թյու նը:

Մու սուլ մա նի հիմ նա կան 
պար տա կա նու թյուն նե րը

Իսլա մը ճշմա րիտ մու սուլ
մա նի վրա դրել է հինգ հիմ
նա կան պար տա կա նու թյուն` 
ա) հավա տալ, որ գոյու թյուն 
ունի միայն մեկ աստ ված` 
Ալլա հը, իսկ Մու հա մե դը նրա 
մար գա րեն է, բ) օրա կան 
հինգ անգամ աղո թել, որպես
զի հավա տա ցյալ նե րը չմո ռա
նան այդ մասին, գ) ողջ տար
վա մեկ ամս վա ընթաց քում 
պահ պա նել գլխա վոր պասը 
(բացի հիվանդ նե րից և երե
խա նե րից) արև ա ծա գից մին
չև մայ րա մուտ, դ) եկամ տի 
կամ ավա րի մեկ հին գե րորդ 
մասը ծախ սել բարե գոր ծու
թյան վրա, ե) եթե հնա րա վոր 
է, կյան քում գոնե մեկ անգամ 
կատա րել ուխ տագ նա ցու
թյուն դեպի սրբա զան վայ րեր` 
Մեք քա և Մեդի նա:

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1.  Որ տե՞ղ էին բնակ վում արա բա կան ցե ղե րը: Ի՞ն չը նպաս տեց նրանց մի ա 
վոր մա նը:

2.  Ո՞ր իրա դար ձու թյունն է հա մար վում մու սուլ մա նա կան թվա կա նու թյան 
սկիզ բը:

3.  Ինչ պե՞ս ան վա նեց Մուհամեդը իր ստեղ ծած նոր կրո նը: Ո՞րն է մու սուլ ման
նե րի սուրբ գիր քը:

4.  Ի՞նչ է նշա նա կում խա լի ֆա, և ո՞վ էր առաջին խալիֆան: Ո՞վ հիմնադրեց 
Օմայան հարստությունը:

5.  Արաբ նե րը ե՞րբ նվա ճե ցին Պի րե նե յան թե րակղ զին: Թվար կե՛ք արաբ նե րի 
նվա ճած տա րածք նե րը:
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6.  Ո՞ւմ օրոք Բաղդադը դարձավ մայրաքաղաք: Նշե՛ք, թե որ երկր նե րը և երբ 
ան ջատ վե ցին Արա բա կան խա լի ֆա յու թյու նից:

7.  Թվար կե՛ք արաբ նե րի հիմ նադ րած հռ չա կա վոր բարձ րա գույն դպ րոց ները, 
մշակութային նվաճումները:

Գործնական աշխատանք

Տետրում գծե՛ք աղյուսակը և ներ կա յաց րե՛ք արա բա կան մշա կույ թի հիմ նա
կան նվա ճում ները:

1. Կրթություն

2. Թարգմանություն

3. Մաթեմատիկա

4. Աստղագիտություն

5. Պատմություն

Նոր հասկացություններ, անուններ

Մուհամեդ, Մեքքա, Մեդինա, Ղուրան, իսլամ, մուսուլման, խալիֆա, 
Աբու–Բաքր, Մուավիա, Օմայան հարստություն, Աբբասյան ար քա յատոհմ, 
Բաղդադ, Կորդովայի խալիֆայություն, ռե կոն կիստա (հետնվաճում), 
Մամուն, Թաբարի
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§ 20.  ՔՈՉՎՈՐԱԿԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԹՅՈՒՐՔ–ՍԵԼՋՈՒԿՆԵՐԸ

Թյուր քա կան օղուզ ցե ղի առաջ նորդ Սել
ջու կը և նրա ժա ռանգ նե րը XI դ. կեսերին 
գրա վե ցին Իրա նը և հիմ նե ցին Սել ջուկ յան 
պե տու թյու նը: Հե տո նրանք գրա վե ցին Արա
բա կան խա լի ֆա յու թյան մայ րա քա ղաք Բաղ
դա դը, Հա յաս տա նը և Ասո րի քի մեծ մա սը:

1071 թ. Մա նազ կեր տի ճա կա տա մար տում 
սել ջուկ նե րը հաղ թե ցին բյու զան դա ցի նե րին: 
Գրա վե լով Փոքր Ասի ա յի մի մա սը՝ նրանք 
այս տեղ ստեղ ծե ցին Իկո նի ա յի սուլ թա նու
թյու նը: 

Փոքր Ասի ա յում հաս տատ ված սել ջուկ նե
րը եր կար ժա մա նակ շա րու նա կում էին 
զբաղ վել քոչ վո րա կան անաս նա պա հու
թյամբ: Ար հես տագործությամբ, առևտրով 
ու հո ղա գոր ծու թյամբ հիմ նա կա նում զբաղ
վում էին հա յե րը, հույ նե րը և մյուս ժո ղո
վուրդ նե րը:

Սահ մա նա մերձ վայ րե րում ապ րող թյուր
քա կան ցե ղե րը ստեղ ծել էին յու րօ րի նակ 
ռազ մա քոչ վո րա յին հա մա կարգ: Քոչ վոր նե րի 
մի մա սը կա տա րում էր մի այն զին վո րա կան 
ծա ռա յու թյուն, իսկ մյուս նե րը զբաղ վում էին 
անաս նա պա հու թյամբ:

ՄՈՆ ՂՈ ԼԱ ԿԱՆ ՏԵ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆԸ

XIII դա րի սկզ բին իշխանության համար 
պայքարում հաղթեց Թե մու չի նը: Նա մի ա վո

Սելջուկ բեյ
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րեց մոն ղո լա կան ցե ղե րը և 1206 թ. ընտր վեց 
համամոն ղոլական կա ռա վա րիչ՝ Չին գիզ 
խան անու նով: Նա անց կաց րեց ռազ մա կան 
բա րե փո խում ներ: Պե տու թյան ստո րին վար
չա կան մի ա վոր ըն դուն վեց գյու ղե րի այն 
խում բը, որոնցից յուրաքանչյուրը կա րող էր 
մար տա դաշտ դուրս բե րել 10 զին վոր: Այ նու
հետև վար չա կան մի ա վոր ներ էին կազ մում 
100 զին վոր, 1000 զին վոր և 10 000 զին վոր 
տրա մադ րող գյու ղախմ բե րը:

Մոն ղոլ նե րը կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում 
գրա վե ցին Մի ջին Ասի ան, Իրա նը, Հա յաս տա
նը, Կով կա սը, Ռու սի ան, Չինաստանը: Նրանք 
պար տու թյան մատ նե ցին նաև Իկո նի ա յի սել
ջուկ նե րին և գրա վե ցին Փոքր Ասի ա յի մի մա սը: 
1258 թ. մոն ղոլ նե րը գրա վե ցին նաև Բաղ դա դը: 

Մոն ղո լա կան տերու թյու նը ձգ վում էր 
Խա ղաղ օվ կի ա նո սից մինչև Մի ջերկ րա կան 
ծով: Այս հս կա  յա ծա վալ կայս րու թյու նը կա
ռա վա րե լու հա մար այն բա ժան վեց հինգ 
ուլու սի (փո խար քա յու թյան): 

ԿԻՍԱԼՈՒՍՆԻ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Իկո նի ա յի սուլ թա նու թյան քայ քա յու մից 
հե տո Փոքր Ասի ա յում ստեղծ վե ցին թյուր քա
կան ինք նու րույն բազմաթիվ իշ խա նու թյուն
ներ: Օղուզների առաջ նորդ նե րից Օս ման բե
յը 1299 թ. հիմնադրեց անկախ իշխանություն: 
Նա սկ սեց ըն դար ձա կել իր նո րա ս տեղծ պե
տու թյու նը: Օս ման ցի նե րը տա րածք ներ գրա
վե ցին ինչ պես թու լա ցած բյու զան դա ցի նե
րից, այն պես էլ սահ մա նա մերձ թյուր քա կան 
մյուս իշ խա նու թյուն նե րից: Մինչև XIV դ. 
կեսերը նրանք կարողացան գրավել Փոքր 
Ասիայի ողջ հյուսիս–արևմուտքը:

Չինգիզ խան

Չին գիզ խանն իր նվա
ճում նե րը սկսեց դաժան ու 
արտա կարգ կազ մա կերպ ված 
բանակ ստեղ ծե լով: Նրա հոր
դա նե րը սար սա փի էին մատ
նում իրենց հակա ռա կորդ
նե րին, անխ նա սպա նում ու 
թալա նում էին բոլո րին: Նրա 
բանա կի հեծյալ նե րը լավ 
վար ժեց ված էին և կարո
ղա նում էին նետա հա րել 
անգամ արագ ձիա վա րե լու 
ընթաց քում: Իր նվա ճում նե րի 
արդյուն քում Չին գիզ խանն 
իրեն ենթար կեց հյու սի սա
յին Չինաս տանն ու Կորե ան, 
այնու հե տև թեք վեց դեպի 
արև մուտք՝ ամա յաց նե լով իր 
ճանա պար հին Հյու սի սա յին 
Հնդկաս տա նը, Աֆղանս տա
նը, Պարս կաս տա նը և Ռու սի
ա յի մեծ մասը:
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1453 թ. մա յի սի 29–ին օս ման ցի նե րը գրա
վե ցին Կոս տանդ նու պո լի սը: Սուլ թան Մեհ
մեդ II–ը այն դարձրեց թուրքական տերության 
մայ րա քա ղա ք:

Արևել քում օս ման ցի նե րը բախ վե ցին Իրա
նի հետ: Մի ջա գետ քին և  Հա յաս տա նին տի
րե լու հա մար սկս վե ցին թուրք– պարս կա կան 
եր կա րատև պա տե րազմ  նե ր: Ի վեր ջո՝ 
Կասրե– Շի րի նում 1639 թ. կնք վեց հաշ տու
թյան պայ մա նա գիր: Իրա քը, Արևմտ յան Հա
յաս տա նը և Արևմտ յան Վրաս տա նը ան ցան 
Թուր քի ա յին, իսկ Արևել յան Հա յաս տանն ան
ցավ Պարս կաս տանին:

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Ո՞ր տա րածք նե րի վրա կազ մա վոր վեց Սել ջուկ յան պե տու թյու նը:
2.  Մա նազ կեր տի ճա կա տա մար տը ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նե ցավ սել ջուկ նե րի 

հա մար:
3. Որ տե՞ղ կազ մա վոր վեց Իկո նի ա յի սուլ թա նու թյու նը:
4. Ո՞վ և ե՞րբ մի ա վո րեց մոն ղո լա կան ցե ղե րը: Ի՞նչ անուն նա ստա ցավ:
5. Թվար կե՛ք մոն ղոլ նե րի նվա ճած երկր ներն ու տա րածք նե րը:
6.  Ներ կա յաց րե՛ք մոն ղո լա կան տե րու թյան վար չա կան կա ռա վար ման հա մա

կար գը: Քա նի՞ փոխարքայություննե րի էր այն բա ժան ված:
7. Ե՞րբ է հիմ նադր վել Օս ման յան պե տու թյու նը և որ տե՞ղ:
8. Ո՞ր սուլ թա նը գրա վեց Կոստանդնուպո լի սը և ե՞րբ:
9. Ներ կա յաց րե՛ք թուրք– պարս կա կան պա տե րազմ նե րի արդ յունք ները:

Նոր հասկացություններ, անուններ

Օղուզների ցեղ, Սելջուկ, Իկոնիայի սուլթանություն, Թեմու չին՝ Չինգիզ 
խան, փոխարքայություն (ուլուս), Օսման բեյ, Մեհմեդ II, 1639 թ. Կասրե–
Շիրինի պայմանագիր

Մեհ մեդ II
Սուլ թա նը համար վում էր 
«Աստ ծո ստվե րը երկ րի վրա»: 
Նա տնօ րի նում էր բոլոր հպա
տակ նե րի կյան քը և գույ քը: 
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§ 21. ՀՆԴԿԱՍՏԱՆԸ IV–XVII ԴԱՐԵՐՈՒՄ

ԳՈՒՊՏԱՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հնդ կաս տա նը միջնադար թևակոխեց 
մասնատված վիճակում: Չկար մի աս նական 
պե տու թյուն, եր կի րը բա ժան ված էր բազ մա
թիվ իշ խա նու թյուն նե րի: Դրանց գլուխ կանգ
նած էին ար քա յիկ նե րը՝ ռա ջա ներ: Հնդկաս
տա նի հյու սի սում կառավարող ռա ջա նե րից 
մե կը՝ Չանդ րագուպ տան, IV դար ում Գան գես 
գե տի հով տում ստեղ ծեց Գուպ տա նե րի պե
տու թյու նը: Վերջինս հզո րա ցավ և իր 
սահմաններում ընդ գրկեց Հնդ կաս տա նի մեծ 
մա սը: Ճիշտ է, այն գո յու թյուն է ու նե ցել ըն
դա մե նը եր կու դար, սա կայն կարևոր դեր է 
խա ղացել Հնդ կաս տա նի պատ մու թյան մեջ:

Գուպ տա նե րի օրոք փո փո խվեց հա սա րա
կու թյան սոցիալական կա ռուց ված քը: Նախ
կին չորս հիմ նա կան կաս տա նե րը վերած
վեցին չորս  դասերի, որոնք բաժան վե ցին 
բազ մա թիվ ենթադասերի: Բրահ ման նե րի և 
քշատ րի նե րի կաս տա նե րը դարձան քր մա
կան և զին վո րա կան դա սե ր, որոնց ձեռ քում 
էր պե տա կան իշ խա նու թյու նը: Իսկ վայշիներն 
ու շուդրաները ներկայացնում էին ցածր 
դասերը: Տար բեր դասե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի միջև ար գել ված էր ամուս նու թյու նը, ինչ
պես նաև մի դասից մյուսին անցումը:

Հնդ կաս տա նում այդ ժամանակ տի րա պե
տող կրոն դար ձավ հին դու իզ մը: Տա րա ծում 
ու ներ նաև բուդ դա յա կա նու թյու նը: Հին դու
իզ մի դի ցա րա նի գլուխ կանգ նած էին երեք  

Ոսկեդրամ 
Չանդրագուպտա II–ի 

պատկերով

Բուդդան զրուցում է իր 
աշակերտների հետ:
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աստ ված ներ՝ Բրահ ման, Վիշ նուն և Շի վան: 
Շատ բան պահ պան վեց հնդիկների հին պաշ
տա մուն քից: Օրի նակ՝ Գան գե սը հա մար վում 
է սուրբ գետ, կո վը՝ սուրբ կեն դա նի և այլն:

ԴԵԼԻԻ ՍՈՒԼԹԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հնդ կաս տա նը XI–XII դա րե րում բազ միցս 
են թարկ վեց հարևան Ղազնևինե րի թյուրք–
իրա նա կան պե տու թյան ար շա վանք նե րին: 
Երկ րի հյու սի սում 1206 թ. հիմ նադր վեց մի պե
տու թյուն, որը մայ րա քա ղա քի անու նով կոչ
վում էր Դե լի ի  սուլ թա նու թյուն: Շուտով սուլ
թա նու թյու նը տի րեց ողջ Հնդ կա կան թե րակղ
զուն: Երկրում սկսեց տա րած վել իս լա մը:

Տե ղի ու նե ցան նոր փո փո խու թյուն ներ հա
սա րա կու թյան կյան քում: Հաս տատ վեց հո
ղա տի րու թյան մու սուլ մա նա կան հա մա
կարգը. ամ բողջ հո ղը հա մար վում էր սուլ թա
նի սե փա կա նու թյու նը: Տե ղա կան ավա տա
տե րե րը զին վո րա կան ծա ռա յու թյան դի մաց 
ստա նում էին հո ղի ժա ռան գա կան կամ պայ
մա նա կան տի րա պետ ման իրա վունք: 

Զար գա ցավ ներ քին և ար տա քին առևտու
րը, դրա հետ կապ ված՝ վե րելք ապ րեց քա
ղա քա յին կյան քը: Նշա նա վոր նա վա հան
գիստ ներ էին Գո ան, Կա լի կու թը, հայտ նի 
էին նաև Ագ րա, Լա հո ր քաղաքները:

Սա կայն երկ րի վե րել քը շու տով ընդ հատ
վեց: Լենկ Թե մու րը հս կա յա կան զոր քով 
1398 թ. ներ խու ժեց Հնդ կաս տան, գրա վեց ու 
թա լա նեց Դե լին: Նրա հե ռա նա լուց հե տո 
Հնդ կաս տա նում սր վեց պայ քա րը տե ղա կան 
և մու սուլ ման ավա տա տե րե րի միջև: Դրա 
հետևանքով զգա լի ո րեն թու լա ցավ երկրի 
պաշտ պա նու նա կու թյունը:

Լենկ Թեմուրի զորքի 
ներխուժումը Դելիի 
սուլթանություն
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ՄԵԾ ՄՈՂՈԼԻ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1526 թ. Հնդկաստան արշավեց Լենկ Թե
մու րի թոռ Բա բու րը: Նրա բանակը հրե տա նի 
և մարտունակ հե ծե լա զոր ու ներ: Բաբուրը 
պար տու թյան մատ նեց սուլ թա նին, գրա վեց 
Դե լին և իրեն հռ չա կեց շահ: Նո րաս տեղծ տե
րու թյու նը ստա ցավ Մեծ Մո ղո լի կայս րու
թյուն անվանումը: Տե րու թյունն այդ պես կոչ
վեց, որով հետև Բա բուրն իրեն հա մա րում էր 
Չին գիզ  խա նի հետ նորդ:

Կայս րու թյու նը հզո րա ցավ հատ կա պես 
շահ Աք բա րի օրոք (1556–1605 թթ.): Ըն դար
ձակ վեց պե տու թյան տա րած քը: 

Աք բա րը ճկուն քա ղա քա կա նու թյուն էր 
վա րում, որ պես զի հաշ տեց նի և հա մախմ բի 
հին դու իզ մի հետևորդ նե րին ու մու սուլ ման
նե րին:  

Աքբարը ծա ռա յու թյան էր վերց նում հնդիկ 
ավա տա տե րե րին, հո վա նա վո րում վա ճա ռա
կան նե րին: Նրա հովանա վո րու թյունից 
օգտվում էին նաև Հնդկաստանում հաստատ
ված հայ վաճառա կանները: Վե րելք ապ րե
ցին ար հեստ նե րը, առևտու րը:

Դե լի ում կա ռուց վե ցին բազ մա թիվ պա լատ
ներ, շեն քեր: Աք բա րը կա ռու ցապատեց երկ
րորդ մայ րա քա ղա քը՝ Ագ րան: 

ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ

Միջ նա դա րում հնդ կա կան մշա կույ թը 
հարս տա ցավ նոր նվա ճում նե րով:

Գուպ տա նե րի դա րաշր ջա նում վե րելք ապ
րեցին ճար տա րա պե տու թյու նը, գրա կա նու
թյու նը, մա թե մա տի կան, աստ ղա գի տու
թյունն ու բժշկու թյու նը:

Մեծ Մողոլի կայսրության 
հիմնադիր Բաբուր խանը

Շահ Աքբար



ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐ

114

Ճար տա րա պե տու թյան հռ չա կա վոր կո
թող նե րից են Աջան տայի և Էլ լու րի ժայ ռա
փոր տա ճար նե րը: Դրանց ներ սը զար դա
րում են գե ղե ցիկ որմ նան կար նե րը և քան
դակ նե րը:

Այս դա րաշր ջա նի գրա կա նու թյան հան ճա
րեղ հե ղի նակ է բա նաս տեղծ Կա լի դա սան: 
Նրա ոգե շնչ ման գլ խա վոր աղբ յու րներն էին 
հայ րե նի բնու թյունն ու ժո ղովր դի կյան քը:

Հնդ կա կան մշա կույ թը վե րել քի մի նոր 
շրջան ապ րեց XVI–XVII դա րե րում: Այս ժա մա
նա կա շրջանի ճար տա րա պե տա կան կա ռույց
նե րի մեջ աչ քի են ընկ նում տա ճար նե րը, 
մզկիթ նե րը, պա լատ նե րը, ամ րոց նե րը և այլն: 
Իրենց ահ ռե լի չափերով հայտ նի են Աք բա րի 
կա ռու ցած եր կու պա լատ –ամ րոց նե րը Դե լի
ում և Ագ րա յում: Համաշխարհային արվեստի 
գլուխգործոց է շահ Ջահանի օրոք կառուցված 
Թաջ–Մահալ մզկիթ – դամբարանը Ագրայում:

Տաճարի մուտքերից մեկը

Աջանտայի ժայռափոր 
տաճարի ընդհանուր տեսքը
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Ներ կա յաց րե՛ք Հնդ կաս տա նի վի ճա կը միջ նա դա րի շե մին:
2.  Ի՞նչ փո փո խու թյուն ներ կա տար վե ցին Հնդ կաս տա նում Գուպ տա նե րի օրոք:
3.  Ի՞նչ դեր է ու նե ցել Դե լի ի սուլ թա նու թյու նը Հնդ կաս տա նի պատմության 

մեջ:
4.  Ե՞րբ և ո՞վ է հիմ նադրել Մեծ Մո ղո լի կայս րու թյու նը: Ին չո՞ւ է տե րու թյունն 

այդ պես կոչ վել:
5.  Ի՞նչ փո փո խու թյուն ներ տե ղի ու նե ցան Հնդ կաս տա նում շահ Աք բա րի կա

ռա վար ման տա րի նե րին:
6.  Միջ նա դա րում մշա կու թա յին ի՞նչ նվա ճում ներ ար ձա նագր վե ցին Հնդ կաս

տա նում:

Նոր հասկացություններ, անուններ, արտահայտություններ

Չանդրագուպտա, Գուպտաների պետություն, չորս հիմնական դասեր, 
հինդուիզմ, ղազնևիններ, Դելիի սուլթանություն, Գոյա, Կալիկութ, 
Ագրա, Լահոր, Բաբուր, Մեծ Մողոլի կայսրություն, Աքբար, Աջանտա, 
Էլլուր, Կալիդասա, Թաջ–Մահալ՝ Հնդկաստանի «մար գա րիտ»
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§ 22.  ՉԻՆԱՍՏԱՆԸ ԵՎ ՃԱՊՈՆԻԱՆ ՄԻՋՆԱԴԱՐՈՒՄ

ՉԻՆԱՍՏԱՆ

Միջնադարի սկզբին Չի նաս տա նը մաս
նատված վի ճա կում էր, սակայն դա երկար 
չտևեց: Հյու սի սա յին Չի նաս տա նում կայսր 
հռչակ ված Յանցզ յա նը 581 թ. վե րա մի ա վո
րեց եր կի րը:  Կա ռուց վեց նոր մայ րա քա ղաք՝ 
Չա նա նը: Վե րա կանգն վեց Չի նա կան մեծ 
պա րիս պը: 

Երկրի մի աս նու թյու նը պահ պան վեց նաև 
հա ջորդ՝ Տան արքայատոհմի կառավարման 
շրջանում (618–907 թթ.):  

Նրանց օրոք բա րե լավ վեց երկրի կա ռա
վար ման հա մա կար գը: Մինչ այդ ծա ռա յող նե
րը հիմ նա կա նում  ազնվա կանների զա վակ
ներ էին, որոնք  իրենց պաշ տո նը  ցմահ էին 
վա րում: Բաց վե ցին դպ րոց ներ, որ տեղ կա
րող էին սո վո րել նաև մյուս դա սե րին պատ

Պալա տա կան նե րի գար նա նա
յին զբո սանք: Տան կայս րու
թյան ժամա նա կաշրջան
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կա նող մար դիկ: Դրա արդյունքում պետա
կան ծա ռա յող նե րի կե սը կազ մե ցին այդ դա
սե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Լավ աշխատող
ներն առաջ էին գնում ծա ռա յո ղա կան աս տի
ճանով: Այս պի սի հա մա կար գը, որ հեն վում է 
ծա ռա յող նե րի ար ժա նիք նե րի վրա, կոչ վում 
է ընտ րու թյուն ըստ ար ժա նի քի: Առա ջի նը 
չի նա ցի նե րն են հիմ նել նման հա մա կարգ:

Երկրի բնա կա նոն կյան քը XIII դարում խա
թա րե ցին մոն ղոլնե րը: Նրանց հաջողվեց 
գրա վե լ ամ բողջ Չի նաս տա նը: Օտա րերկր յա 
տի րա պե տու թյու նը մեծ վնաս ներ հասց րեց 
Չինաստանին: Սակայն չին ժո ղո վուր դը ոտ քի 
ելավ ազա տագ րա կան պայ քա րի, և 1368 թ. 
մոն ղո լա կան տի րա պե տու թյու նը տա պալ վեց: 

Ապս տամբ նե րի զոր քի հրա մա նա տար 
Տայցու ն հռչակվեց կայսր և դար ձավ Մին 
կայս րու թյան հիմ նա դի րը:  

XVI դա րից սկ սած՝ ար գե լվեց օտա րերկ րա
ցի նե րի մուտքը եր կիր: Չի նաս տա նը ինք նա
մե կու սա ցավ ար տա քին աշ խար հից: Գլ խա
վոր նպատակն էր՝ կան խել եվ րո պա ցի գա
ղու թա րար նե րի ներ թա փան ցու մը: Միայն 
պոր տու գա լա ցի նե րին հաջողվեց գա ղութ 
հիմ նել Մա կա ո  քաղաքում: 

Շուտով հյուսիսից Չի նաս տան ներ խու ժե
ցին ման ջու րա կան ցե ղե րը և գրա վե ցին 
մայրաքաղաք Պե կի նը: 1644 թ. մանջուրները 
հիմ նադ րե ցին Ցին կայս րու թյու նը:

ՉԻՆԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ

Միջ նա դարի չի նա կան ար վես տը, գի տու
թյու նը և տեխ նի կան տվել են  հա մաշ խար
հա յին նշա նա կու թյան արժեքներ: 

Չի նաս տա նում մշ տա պես կարևոր վել է 

Մին կայսրության 
հիմնադիր Տայցուն
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կրթա կան գոր ծը: Դպ րոց նե րում պատ րաս
տում էին մաս նա գետ նե ր և ծա ռա յող նե ր: 
Գրա  դա րան նե րում պահ վում էին հին ձե ռա
գիր գրքե ր և դա սագր քեր: 

Կայս րե րը պե տա կան հո գա ծու թյուն են 
ցու ցա բե րել պատ մու թյան ու սում նա սիր մա
նը՝ պատ մա գրու թյու նը դարձ նե լով պաշ տո
նա կան գործ: Ստեղծ վե ցին ձե ռա գիր, իսկ 
տպագ րու թյան գյու տից հե տո՝ նաև տպա գիր 
բազ մա թիվ աշ խա տու թյուն ներ: Հատկանշա
կան է չի նա կան հետևյալ առա ծը. «Մի՛ մո ռա
ցիր անց յա լը. այն ապա գա յի ուսու ցիչն է»:  

Ճար տա րա պետ նե րը կա ռու ցում էին շքեղ 
պա լատ ներ և պա գո դա ներ՝ բազ մա հարկ աշ
տա րակ նե րի ձևով տա ճար ներ: 

Չի նա ցի նե րը հայտնի են հատ կա պես 
իրենց գյու տե րով: Դրան ցից են՝ թուղ թը, 
տպագ րու թյու նը, ճե նա պա կին, լուց կին, վա
ռո դը, կողմ նա ցույ ցը, հե ծա նի վի շար ժա կան 
շղթան, բամ բու կե փո ղե րով հրա ցա նը, թն դա
նո թը, լրա գի րը և այլն: Եր կար ժա մա նակ պա
հանջ վեց, որպեսզի այդ գյու տե րից շա տե րը 
հա սնեն Եվ րո պա կամ էլ չի նա ցի նե րից բա վա
կանին ուշ ինքնուրույն հայտ նա  գործ վեն նաև 
Եվ րո պա յում: 

 ՃԱՊՈՆԻԱ

Ճա պո նի ան բազ մա թիվ կղ զի նե րից կազմ
ված եր կիր է Ասի ա յի արևելքում: Յու րա հա
տուկ աշ խար հագ րա կան դիր քը և բնու թյու նը 
մեծ ազ դե ցու թյուն են ունե ցել ճա պո նա
ցիների պատ մու թյան վրա: 

Առաջին պետություններն այստեղ համե
մա տաբար ուշ են ձևավոր վել՝ IV–VI դա րերում:  

XII դ. վեր ջին ճապոնական ազդեցիկ տոհ

Երկն քի տաճա րը
Չինաս տան, Պեկին, XV դ. 

Տաճա րի ներ սում՝ մար մա
րե հենա հար թա կի վրա, փայ
տյա հսկա աղո թա տե ղի է՝ 
մոտ 30 մ լայ նու թյամբ: 

Ներ կե րի օգնու թյամբ հա
ջող վել է ստա նալ Ցին կայս
րու թյա նը բնո րոշ ոճի տպա
վո րու  թյուն:  Երկ նա գույն 
հախ    ճա սա լիկ նե րով կառուց
ված տանի քը տաճա րին 
անկրկ նե լի ու երկ նա յին տեսք 
է տալիս:
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մե րի միջև կա տա ղի պայ քար սկս վեց երկ
րում վե րահս կո ղու թյան իրա վունք ձեռք 
բերելու համար: Արդյունքում՝ կայս րը Մի նա
մո տո տոհ մին տվեց սյո գու նի՝ զին վո րա կան 
առաջ նոր դի տիտ ղո ս և պետության վե րա
հսկո ղու թյան իրա վունք: Սյո գուն նե րի իշ խա
նու թյան օրոք իրա վի ճա կը Ճապոնիայում 
կա յու նա ցավ: 

Սա կայն XIII դ. վեր ջին երկիրը կանգ նեց 
մոն ղո լա կան վտան գի առջև: Մոն ղո լա կան 
150–հա զա րա նոց զորքն ափ իջավ Ճապո
նիայում: Հի սուն օր տևած թեժ կռիվ նե րից 
հե տո մի ու ժեղ թայ ֆուն խոր տա կեց մոն ղո
լա կան նա վա տոր մը: Ճա պո նա ցի նե րը թայ
ֆունն ան վա նե ցին կա մի կա ձե՝ աստ վա ծա
յին քա մի. նրանք հա վա տում էին, որ աստ
ված ներն օգ նե ցին իրենց:

Այս դեպ քե րից հե տո մի քա նի դար շա րու
նակ կրկին թեժ պայ քար էր ըն թա նում ու ժեղ 
տոհ մե րի միջև: Վեր ջա պես 1603 թ. Տո կու գա
վան դար ձավ սյո գուն: Սյո գու նու թյու նը 
դարձ նե լով ժա ռան գա կան՝ Տո կու գա վա նե րը 
երկար ժամանակ պահ պա նե ցին այն:

Նրանք, ի դեմս Ճա պոնիա  յում հաս տատ
ված եվ րո պա ցի առևտրա   կան նե րի ու կա թո
լիկ մի սի ո ներ նե րի, մեծ սպառ նա լիք տե սան 
իրենց պետու թյան հա մար: Այդ պատ ճա ռով 
1612 թ. քրիս տո նե ու թյու նը հա յ տա րար վեց 
օրեն քից դուրս: Արգելվեց օտարերկրացինե
րի մուտքը Ճապոնիա. բա ցա ռու թյուն ար վեց 
մի այն չի նա ցի և հո լան դա ցի առևտրա կան
նե րի հա մար: Արգել վեց նաև տեղացիների 
ելքը այլ երկրներ: Այս պես Ճա պո նի ան մոտ 
երեք դար ինք նա մե կու սաց ավ ար տա քին 
աշ խար հից:  Մինամոտո Յորիտոմո սյոգուն
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Զգա լի էր չի նա կան մշա կույ թի ազ դե ցու
թյու նը ճապոնականի վրա: Ճա պո նա ցի նե րը 
Չի նաս տա նից վերց րին գրու թյան հա մա կար
գը: Մայ րե նի լեզ վի զար գա ցու մը հան գեց րեց 
հի րա գա նա կոչ վող գաղա փա րա գրերի 
ստեղծ մա նը:

Զար գա ցան ար վես տի տար բեր ճյու ղե րը: 
Քա ղաք նե րում առան ձին թա ղա մա սեր էին 
հատ կաց վում զվար ճու թյուն նե րի հա մար: 
Այնտեղ կա յին թատ րոն ներ, խա ղատ ներ, 
թե յա րան ներ, հա սա րա կա կան բաղ նիք ներ 
և այլն:

Մշա կու թա յին նոր ձևերից էր Կա բու կի 
կոչված թատ րո նը: Դրան բնորոշ էր վառ  
ներ կա յա ցումը՝ երաժշ տու թյան, պա րի, հան
դերձ նե րի ու դի մա խա ղի համադրմամբ:

Տոկուգավա սյոգուն

Զրահակիր սամուրայ
ՍԱՄՈՒՐԱՅՆԵՐ 

Միջնադարյան Ճապոնիայում կային չորս պաշ տո
նական դասեր՝ սամուրայներ, գյուղա ցի ներ, արհես
տավորներ և վաճառա կաններ: Սյո գուն նե րի իշ խա նու թյան 
ձևավո րու մից ի վեր աճեց սա մու րայ նե րի դերը: Խոշ որ հո
ղա տեր ազն վա կան ներն ունե ին սե փա կան զին ված ջո
կատ ներ, որոնք կազմ ված էին ար հես տա վարժ ռազ միկ նե
րից՝ սա մու րայ նե րից: Այդ ջո կատ նե րի հիմնական խնդիրն 
էր կար գու կա նոն հաս տա տե լ ավա տա կան կալ վածք նե
րում և ճն շել գյու ղա ցի նե րի ապս տամ բու թյուն նե րը: 

Սա մու րայ ներն ու նե ին իրենց պատ վո վար քա կա նո նը, 
ինչ պես եվրոպական աս պետ նե րը: Նրանք խիստ կար գա
պահ էին, ան սահ ման նվիր ված էին տի րո ջը, հա վա տա րիմ 
նրան նույնիսկ մահվան գնով: Սա մու րայ նե րի դա սը փակ 
սո ցի ա լա կան խումբ էր: 
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Սյո գուն նե րի իշ խա նու թյան ժա մա նակ 
կրթու թյու նը տա րած վեց ճապոնական հա
սա րակության բո լոր դա սե րի մեջ: Ավե լա ցավ 
գրա գետ մարդ կանց ու մաս նա գետ նե րի թի
վը: Դա նպաս տեց գի տու թյան և մշա կույ թի 
զար գաց մանը:

Կաբուկի թատրոնի հիմնադիր  
Իձումոնո Օկունի

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1.  Ո՞վ և ե՞րբ միավորեց Չի նաս տա նը վաղ միջնադարում:
2.  Ի՞նչ է կոչ վում կա ռա վար ման այն հա մա կար գը, որն ստեղծ վել է Չի նաս

տա նում: Նկա րագ րե՛ք այն, հավանո՞ւմ եք այդ համակարգը, ինչո՞ւ: 
3.  Ինչպե՞ս  Չի նաս տա նն ազատագրվեց մոն ղո լա կան տի րա պե տու թյու նից: 
4.  Ին չո՞ւ էին չի նա ցի նե րը այդ քան մեծ ուշ ադ րու թյուն դարձ նում իրենց երկ րի պատ

մու թյանը: Թվար կե՛ք միջ նա դար յան Չի նաս տա նում կա տար ված գյու տե րը: 
5. Ինչ պե՞ս Ճա պո նի ան խու սա փեց մոն ղո լա կան նվա ճու մից:
6.  Փոր ձե՛ք պար զա բա նել սյո գու նու թյան դե րը ճա պո նա կան կայս րու թյու նում: 
7.  Չինաստանն ու Ճա պո նի ան ե՞րբ ինք նա մե կու սա ցան ար տա քին աշ խար հից:
8.  Ի՞նչ առանձ նա հատ կու թյուն ներ ու ներ միջ նա դար ի ճապոնական մշա

կույթը:

Գործնական աշխատանք

Զույգերով ու խմբային քննարկման միջոցով փորձե՛ք պարզել, թե ին չո՞ւ 
Չինաստանն ու Ճա պո նի ան ինք նա մե կու սա ցան ար տա քին աշ խար հից և ի՞նչ 
հետևանքներ ունեցավ դա նրանց համար:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Յանցզյան, Չանան, Տան արքայատոհմ, ընտրություն ըստ արժանիքի,   
Տայցու, Մին կայսրություն, Մակաո, Պեկին, մանջուրական ցեղեր, Ցին 
կայսրություն, պագոդա, «Մի՛ մոռացիր անցյալը. այն ապագայի ուսու
ցիչն է», Մինամոտո, սյոգուն, «կամիկաձե», Տոկուգավա, սամուրայ, Հի
րա  գանա, Կաբուկի
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1.  Ա րա բա կան թե րակղ զում բնակ վող ա րա բա կան ցե ղե րը VII դ. ա ռա ջին 
կե սին ստեղ ծե ցին մի աս նա կան պե տու թյուն: Պե տու թյան գլուխ կանգ
նած էր խա լի ֆան, ո րն իր ձեռ քում էր կենտ րո նաց րել աշ խար հիկ և հոգ
ևոր ամ բողջ իշ խա նու թյու նը: Վե րելք ապ րեց ու մեծ նվա ճում նե րի հա սավ 
ա րա բա կան մշա կույ թը: 

 Ին չի՞ շնոր հիվ ա րաբ նե րը ստեղ ծե ցին վաղ միջ նա դա րի ա մե նաու ժեղ 
տե րու թյուն նե րից մե կը: Քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք տե րու թյան սահ
ման նե րը: Ե ՞րբ ան կում ապ րեց Ա րա բա կան խա լի ֆա յու թյու նը, նշե՛ք դրա 
պատ ճառ նե րը: Ա րժ ևո րե՛ք ա րա բա կան մշա կույ թը:

2.  Եվ րա սի ա կան տա փաս տան նե րում ապ րող թյուր քա կան ու մոն ղո լա
կան ցե ղե րը զբաղ վում է ին քոչ վո րա կան ա նաս նա պա հու թյամբ և 
ա նընդ հատ տե ղա շարժ վում է ին: Ժա մա նա կի ըն թաց քում նրանք ստեղ
ծե ցին պե տու թյուն ներ, ո րոնք սո վո րա բար ը նդ գր կում է ին հս կա յա կան 
տա րածք ներ: 

 Ի ՞նչ է քոչ վո րա կան կայս րու թյու նը, թվար կե՛ք դրանց: Ին չո՞ւ է ին դրանք 
սո վո րա բար կար ճատև կյանք ու նե նում: Ո ՞րն էր այս շար քից բա ցա ռու
թյու նը. ե ՞րբ է ստեղծ վել, ի ՞նչ տա րածք ներ էր զբա ղեց նում XVII դ. կե սի 
դրու թյամբ:   

3.  Միջ նա դա րում Հնդ կաս տա նի պատ մու թյան մեջ ե ղան վե րել քի և ան
կման շր ջան ներ: Հնդ կա կան մշա կույ թը հարս տա ցավ նոր ձեռք բե րում
նե րով: 

 Գուպ տա նե րի դա րաշր ջա նում ի ՞նչ փո փո խու թյուն ներ կրեց հնդ կա
կան հա սա րա կու թյան կաս տա յա կան կար գը: Ներ կա յաց րե՛ք հնդ կա կան 
մշա կույ թի նվա ճում նե րը: 

4.  Վաղ միջ նա դա րում Չի նաս տա նը վե րա մի ա վոր վեց: Մոն ղո լա կան նվա
ճում նե րը մի ո րոշ ժա մա նակ խա թա րե ցին ե րկ րի բնա կա նոն կյան քը: Չի
նաս տա նի պատ մու թյան մի ա ռանձ նա հա տուկ շր ջան սկս վեց XVI դա րից: 
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Միջ նա դա րի չի նա կան մշա կույ թը տվել է հա մաշ խար հային նշա նա կու
թյան ար ժեք ներ: 

 Գնա հա տե՛ք չի նա ցի նե րի ստեղ ծած ը նտ րու թյուն ը ստ ար ժա նի քի 
հա մա կար գը: Ե ՞րբ և ին չո՞ւ Չի նաս տա նը ի նք նա մե կու սա ցավ ար տա քին 
աշ խար հից: Թվար կե՛ք չի նա կան գյու տե րը: 

5.  Յու րա հա տուկ աշ խար հագ րա կան պայ ման նե րը, ի նչ պես նաև հար ևան 
Չի նաս տա նի ազ դե ցու թյու նը մեծ դեր են խա ղա ցել Ճա պո նի այի միջ նա
դա րյան պատ մու թյան մեջ: Միջ նա դա րի ա վար տին Ճա պո նի ան նույն
պես ի նք նա մե կու սա ցավ ար տա քին աշ խար հից: Ճա պո նի ան կա րո ղա
ցավ ստեղ ծել ի նք նա տիպ ու զար գա ցած մշա կույթ:

 Ի ՞նչ է սյո գո նու թյու նը: Ո ՞ր տոհ մի սյո գուն նե րի օ րոք Ճա պո նի ան ի նք
նա մե կու սա ցավ ար տա քին աշ խար հից: Ին չո՞վ էր ի նք նա տիպ ճա պո նա
ցի նե րի մշա կույ թը:



124

ԲԱԺԻՆ  5 ՆՈՐ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԾՆՈՒՆԴԸ

§ 23.    ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ 
              ՄԵԾ ՀԱՅՏՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ ՏԱՆՈՂ ԾՈՎԱՅԻՆ 
ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ

Դա րեր շա րու նակ Հնդ կաս տան–Եվ րո պա 
առևտրա կան կա պե րն իրա գործ վում էին ցա
մա քային ճանապարհներով: Դրանք հա ճախ 
էին փակ վում պա տե րազմ նե րի պատ ճա ռով: 
Երկար ժամանակ եվ րո պա ցի նե րը որոնում 
էին Արևելք տանող այլ ճա նա պարհ ներ: Այդ 
նպա տա կով նրանք սկ սե ցին կազ մա կեր պել 
նաև ծո վա յին ար շա վախմ բեր: 

1492 թ. իս պա նա ցի ները կազ մա կեր պե ցին 
ար շա վա խումբ, որը ղե կա վա րում էր Քրիս 
տա փոր Կո լում բոսը: Նա համոզված էր, թե 
հասել է բաղձալի նպա տակին, սակայն իրա

Նորահայտ երկիրը Կոլումբոսը 
հայտարարում է Իսպանիայի 
արքայի սեփականությունը:
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կանում հայտ նա բե րել էր եվրոպա ցի ներին 
ան  հայտ մայր ցա մաք: Իտա լացի Ամե  րի գո 
Վես պուչին առա ջի նը կռահեց, որ Կո լում բո
սի հայտ նա բե րա ծը Հնդ կաս տանը չէ: Այդ 
պատ ճառով էլ նրա անու նով նոր մայր ցա
մաքն անվանեցին Ամե րի կա:

1498 թ. պոր տու գա լա ցի Վաս կո դա Գա
մայի ար շա վա խում բը, շր ջան ցելով Աֆ րի
կան, հայտ նա գոր ծեց Հնդ կաս տան տա նող 
ծո վա յին ճա  նա պարհը:

1519–1521 թթ. Ֆերնան Մագելանի ար շա
վա խում բը կա տա րեց ծո վա յին առա ջին շուր
ջերկր յա ճա նա պար հոր դու թյու նը:

Աշ խար հագ րա կան հայտ նա գոր ծու թյուն
նե րը հե տա գա յում ևս շա րու նակ վե ցին: Եվրո
պա ցի նե րը հայտ նա գոր ծե ցին Ավստ րա լիան, 
Նոր Զե լան դի ան և բազմաթիվ կղզիներ:

 ՄԻՆՉԿՈԼՈՒՄԲՈՍՅԱՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԱՄԵՐԻԿԱՅՈՒՄ

Երբ եվ րո պա ցի նե րը մուտք գործեցին Ամե
րի կա, այնտեղ ապ րում էր 15–20 մլն տեղաբնիկ: 
Կո լում բո սը, կար ծելով, թե հայտ նա գոր ծել է 
Հնդկաս տա նը, նրանց ան վա նե ց հնդ կա ցի
ներ: Հնդ կա ցի ա կան երեք ցեղեր՝ աց տեկ նե
րը, մա յա ները և ին կե րը, ու նե ին իրենց պե
տու թյուն նե րը:

Աց տեկ ներն ապ րում էին Մեք սի կա յի 
կենտ րո նա կան և արևմտ յան շր ջան նե րում: 
XV դա րում նրանք մի ա վոր վե ցին և ստեղ ծե
ցին իրենց պե տու թյու նը: Այն իր հզո րու թյան 
գա գաթ նա կե տին հա սավ Մոն թե սու մա յի կա
ռա վար ման ժա մա նակ (1502–1520 թթ.):

Ֆերնան Մագելանի 
հուշարձանը Չիլիում

Ացտեկների առաջնորդ 
Մոնթեսումա
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Աց տեկ նե րը նս տակ յաց ժո ղո վուրդ էին: 
Նրանք կա ռու ցում էին շքեղ պա լատ ներ, տա
ճար ներ, հա սա րա կա կան շի նու թյուն ներ: Ու
նե ին լավ կազ մա կերպ ված բա նակ: Դպրոց
նե րում սո վո րեց նում էին մար տար վես տի կա
նոն ները և պատ րաս տում ու ժեղ ռազ միկ ներ:  

1519 թ. իսպա նա կան նվաճող ները Ֆերնան 
Կոր տե սի գլ խա վո րու թյամբ մտան Մեք սի կա 
և եր կու տա րում գրա վե ցին ացտեկների պե
տությունը:

Մա յա նե րի առանձին քա ղաք– պե տու թյուն
նե րը Մեքսիկայի հարավում էին: Սովո րա
բար քա ղա քը շր ջա կա գյու ղե րի հետ մի ա սին 
կազ մում էր մեկ պե տու թյուն: 

Մա յա նե րը մինչ կո լում բոս յան Ամե րի կա
յում ապ  րող մի ակ ժո ղո վուրդն էին, որ հիե
րո գլի ֆային գիր ու նե ին: Նրանք ունե ին եր
կու օրա ցույց: Առա ջի նը բաղկացած էր 365, 
իսկ երկ րոր դը՝ 260 օրից: Երկ րորդ օրա ցույ ցը 
ստեղ ծել էին կրո նա կան արա րո ղու թյուն նե
րի և տո նե րի հա մար: 

Կորտեսի մուտքը Մեքսիկա
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Մա յա նե րի քա ղաք– պե տու թյուն նե րը մինչև 
XVI դ. կեսը նվաճ վե ցին իս պա նա ցի նե րի 
կող մից:

Ժա մա նա կա կից Պե րու ի և Բո լի վի ա յի լեռ
նա յին շր ջան նե րում էր գտնվում ին կե րի պե
տու թյու նը: 

Սկզ բում ին կեր ան վա նում էին այն տեղ 
բնակ վող ցե ղե րից մե կին: Հե տա գա յում պե
տու թյան կա ռա վար չին ևս սկ սե ցին կո չել 
ինկա, և երկիրն ստացավ Ինկերի պետու
թյուն անվանումը:

Երկրի բնակ չու թյու նը բա ժան վում էր կաս
տա նե րի: Բարձ րա գույն կաս տան կազ մում 
էին ին կե րը: Նրանք չէ ին աշ խա տում և հար
կեր չէին վճա րում. միայն զբաղ վում էին երկ
րի կա ռա վար մամբ և ռազ մա կան գոր ծով: Ին
կե րը կա ռու ցում էին հզոր ամ րոց ներ, որոնց 
շար ված քում տեղադրում էին մի քա նի տոն
նա քաշ ունե ցող սր բա տաշ քա րեր:

1532–1536 թթ. իս պա նա կան նվաճողները 
Ֆրանսիսկո Պի սա րո յի գլ խա վո րու թյամբ 
գրա վե ցին ին կե րի պե տու թյունը:

Ֆրանսիսկո Պիսարո

Ինկերի Մաչու–Պիկչու քաղաքի 
ավերակները պահպանվել են 

մինչև մեր օրերը:
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Ին կե րի պետության հիմ նա դի րը կայսր Պա չա
կու տի Յու պան կին էր (XV դա րի կե սեր): Պա չա կու
տի նշա նա կում է «աշ խար հը վե րա փո խող»: Նրա 
եր կա րամ յա կա ռա վար ման ըն թաց քում Ին կե րի 
պե տու թյու նը հա սավ իր հզո րու թյան գա գաթ նա
կե տին: Կայս րը ոչ մի այն հմուտ զո րա վար էր, այլև 
հա մա կող մա նի զար գա ցած անձ նա վո րու թյուն: 

Պա չա կու տի ի նպա տա կը իր վիթ խա րա ծա վալ 
տե րու թյու նն ամ րապն դելն էր: Նրա կազմած նա
խագ ծով հիմ նա վո րա պես վե րա կա ռուց վեց մայ
րա քա ղաք Կուս կոն՝ վե րած վե լով շքե ղա գույն քա
ղա քի: 

Կայս րը մեծ նշա նա կու թյուն էր տա լիս իր պե
տու թյան պատ մու թյա նը: Այն ավե լի լավ ու սում նա
սի րե լու նպա տա կով նա ճա նա պար  հոր դեց երկ րի 
հիշ ար ժան վայ րե րով: Վե րա դառ նա լով մայ   րա  քա 
ղաք՝ կայս րը հա վա քեց անցյալի գի տակ մարդկանց 
և հանձ նա րա րեց գրել «աշ խար հի պատ մու թյուն»: 
Երբ աշխատանքը հասցվեց ավարտին, այն պատ
կեր վեց վիթ խա րի գոր գե րի վրա և փակց վեց դրա 
պահ պան ման հա մար կա ռուց ված հա տուկ շեն քի բո լոր պա տե րին: Այն ին կե րի պե տու թյան 
պատ կե րա զարդ պատ մու թյունն էր: 

Գրին և գի տու թյուն նե րին տի րա պե տող մար դիկ օգտ վում էին կայս եր հա տուկ բա րե հա
ճու թյու նից: Նրանք երկ րում ար տոն յալ դիրք ու նե ին: Կայս րը հիմ նեց «հա մալ սա րան», որ
տեղ ին կե րի և նվաճ ված երկր նե րի ազն վա կա նու թյան երե խա նե րը պար տա դիր պետք է 
ուսա նե ին՝ տիրապետե լով ժա մա նա կի բո լոր գի տու թյուն նե րին: 

Կայս րը դա տա պար տում էր ծու լու թյու նը և ան գոր ծու թյու նը: Բո լո րը պետք է աշ խա տեին 
և պե տու թյա նը տային նրա հա սա նե լի քը: Իր հեր թին պե տու թյու նը պար տա վոր էր բա վա րա
րել մարդ կանց կա րիք նե րը, յուրաքանչյուրին՝ ըստ ար ժան վույն: Նրա կար ծի քով, եթե մար դն 
ինչ –որ գործ է անում, ապա պետք է կա տա րե լա պես տի րա պե տի դրան: Նա ասում էր. «Ծի
ծա ղի է ար ժա նի նա, ով փոր ձում է հաշ վել աստ ղե րը, սա կայն չի կա րող հաշ վել խա ղա քա րե րը և 
հան գույց նե րը»: 

Պա չա կու տին խիստ քայլերի դիմեց ար դար դա տա րան ներ ստեղ ծե լու հա մար: Կայսեր 
կար ծի քով՝ այն դա տա վոր նե րը, ով քեր կաշ առք էին վերց նում, պետք է հա մար վեն գո ղեր և 
դա տա պարտ վեն մահ վան:
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1.  Եվ րո պա ցի ներն ին չո՞ւ սկ սե ցին փնտ րել դե պի Հնդ կաս տան տա նող ծո վա
յին ու ղի ներ:

2.  Ե՞րբ է Կո լում բո սը հայտ նա բե րել Ամե րի կան: Ո՞ւմ անու նով է կոչ վել այդ 
մայր ցա մա քը:

3. 1498 թ. ո՞վ և ի՞նչ ծո վա յին ու ղի հայտ նա գոր ծեց:
4. Ո՞վ էր գլ խա վո րում շուր ջերկր յա առա ջին ճա նա պար հոր դու թյու նը:
5. Աց տեկ նե րի պե տու թյու նը ե՞րբ է ստեղծ վել և ո՞ր տա րած քում:
6. Ո՞ւմ գլ խա վո րու թյամբ իս պա նա ցի նե րը գրա վե ցին Մեք սի կան:
7.  Որ տե՞ղ էին՝ ա) մա յա նե րի քա ղաք– պե տու թյուն նե րը, բ) ին կե րի պե տու

թյու նը:
8.  Իս պա նա ցի նվաճող նե րը Պի սա րո յի գլ խա վո րու թյամբ ե՞րբ գրա վե ցին ին

կե րի պե տու թյունը:

Գործնական աշխատանք

Կա տա րե՛ք «Տրա մա գիր» վար ժու թյու նը՝ հա մե մա տե լով աց տեկ նե րին, մա
յա նե րին և ին կե րին:

Նոր հասկացություններ, անուններ

Քրիստափոր Կոլումբոս, Ամերիգո Վեսպուչի, Վասկո դա Գամա, Ֆերնան 
Մագելան, ացտեկ, Մոնթեսումա, մայա, ինկա, Ինկերի պետություն, Մեք
սիկա, Ֆրանսիսկո Պիսարո, Էրնան Կորտես
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§ 24.  ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ

ՎԵՐԱԾՆՆԴԻ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄԸ

Արևմ տահ ռո մե ա կան կայս րու թյան կոր
ծան ումից հետո Արևմ տյան Եվրո պա յում 
ան տիկ հու նահ ռո մե ա կան մշա կույ թը մո ռա
ցու թյան մատն վեց: Սա կայն միջնադարյան 
հասա րա կու թյան մարդիկ ան տիկ դա րաշր
ջա նը պատ կե րաց նում էին որ պես իդե ա լա
կան ժա մա նա կաշր ջան, երբ մշա կույ թը ծաղ
կում էր ապ րում:

XIV դա րից սկ սած՝ փոր ձեր էին արվում 
վե րա կանգ նելու և օգ տա գոր ծելու հու նահ ռո
մե ա կան մշա կույ թի առա վել կարև որ նվա
ճում նե րը: Դա սա կան լա տի նե րե նը նորից 
վերածն վեց և դար ձավ պաշ տո նա կան հա
ղոր դակ ցու թյան և գի տա կան լե զու: Այդ տե
ղից էլ այդ ժա մա նա կաշր ջա նը (XIV–XVI դդ.) 
ստա ցավ Վե րած նունդ (Ռե նե սանս) ան վա
նու մը: Վե րած նուն դը սկզբ նա վոր վեց Հյու սի
սա յին Իտա լի ա յում, ապա տա րած վեց ամ բողջ 
Եվ րո պա յում:

Իտա լի ա յի քա ղաք նե րի տն տե սա կան և 
մշա կու թա յին բուռն զար գա ցու մը պա հան
ջում էր փո խել վե րա բեր մուն քը հոգևոր 
կյան քի հանդեպ: Մար դիկ սկ սե ցին ավե լի 
շատ ուշ ադ րու թյուն դարձ նել երկ րա յին 
կյան քին: Մար դը հայտն վեց Վե րածնն դի 
գոր ծիչ նե րի հե տաքրք րու թյուն նե րի կենտ
րո նում: Ուստի այդ գոր ծիչ նե րին սկ սե ցին 
ան վա նել հու մա նիստ ներ՝ մարդա սեր ներ: 

Հու մա նիստ նե րի կարծիքով մարդն ունի 

Միքելանջելո Բուոնարոտի

Միքելանջելո Բուոնարոտի
«Ողբ»
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արժա նա պատ վու թյուն, անհա տա կան 
արժեք և ամեն ինչի հաս նելու ընդու նա կու
թյուն:

 ՎԵՐԱԾՆՆԴԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ԱՐՎԵՍՏԸ

Իտա լա կան գրա կա նու թյու նը հիմ նադ րել 
են «Ֆլո րեն ցի ա յի երեք լու սա տու նե րը»՝ 
Դան թե Ալի գի ե րին, Ֆրան չես կո Պետ րար
կան և Ջո վանի Բո կաչոն:

Վե րածնն դի դա րաշր ջա նում հատ կա պես 
նշանակալից է XV դա րի վեր ջից մինչև  XVI 
դա րի առա ջին կե սն ընկած ժամանակա
հատվածը: Այն ան վա նում են Բարձր Վե րա
ծնունդ, որովհետև մշա կույ թն այդ ընթաց
քում հա սավ իր զար գաց մա ն բարձ րա
կետին: Այս դա րա շրջա նում են ստեղ ծա
գործել նշանա վոր ար վեստա գետներ Լե ո
նար դո դա Վին չին, Միքե լան ջե լո Բու ո նա
րոտին և Ռա ֆա յել Սան տին:

Մեծ էր Մի քե լան ջե լո յի դե րը Վե րածնն դի 
գե ղան կար չու թյան և քան դա կա գոր ծու թյան 
մեջ: Նա ման րա մասն ու սում նա սի րել էր 
մար դու մարմնի կա ռուց ված քը: Դա նրան 
հնա րա վո րու թյուն տվեց քան դա կելու և 
նկա րելու մարդ կա յին իրա կան կեր պարներ:

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ

Վե րած նու թյան մշա կույթը տա րած վե ց 
նաև եվ րո պա կան մյուս երկր նե րում: Քա նի 
որ դրանք հիմ նա կա նում ընկած էին Ալպ յան 
լեռ նե րից հյու սիս, ապա տեղի վերածնունդը 
ստա ցել է Հյու սի սա յին Վե րած նունդ ան վա
նու մը:

Ռաֆայել Սանտի 
«Սիքստինյան Տիրամայրը»

Ջովանի Բոկաչո
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Դրա նշա նա վոր գոր ծիչ նե րից էր նի դեր
լան դացի Էրազմ Ռո տեր դամ ցին, որը ստեղ
ծա գոր ծում էր Գեր մա նի ա յում: Նրան մեծ 
հռչակ բե րեց «Գովք հի մա րու թյան» եր գի ծա
կան ստեղ ծա գոր ծու թյու նը: Այս տեղ նա ծաղ
րի է են թար կում եկե ղե ցու քա րա ցած կա նոն
նե րը և մարդ կանց արատ նե րը:

Նշա նա վոր հու մա նիստ էր նաև անգ լի ացի 
Թո մաս Մորը: Նա հայտ նի դար ձավ «Ու տո
պիա» գրա կան ստեղ ծա գոր ծու թյամբ, որտեղ 
նկա րագ րում է իրա կա նում գո յու թյուն չու նե
ցող «Ուտո պի ա» անու նով մի կղ զի: Այն տեղ 
բո լոր մար դիկ, ան կախ զբաղ մուն քից, ապ
րում են հա վա սար, հագն վում և սնվում են 
մի ա տե սակ: «Ու տո պի ան» գր վեց այն ժա մա
նակ, երբ Անգ լի ա յում ոչ խա րա բու ծու թյան 
զար գաց ման հա մար գյու ղա ցի նե րին քշում 
էին հո ղե րից և մշա կե լի հո ղե րը դարձ նում 
արո տա վայ րեր: «Ձեր ոչխարները խժռում են 
մարդ կանց»,— ասում էր Թ. Մո րը:

Զար գա ցում ապ րեց նաև Հյու սի սա յին Վե
րածնն դի ար վես տը: Այդ բնա գա վա ռում հատ
կա պես մեծ հռ չակ ձեռք բե րե ցին գեր մա նա ցի 
նկա րիչ Ալբ րեխտ Դյու րերը և նիդեր լան դա ցի 
նկարիչ Պի տեր Բրոյ գել Ավագը:

Փաս տո րեն, Վե րածնն դի դա րաշր ջա նում 
սկսեց ձևավոր վել եվ րո պա կան նոր մշա
կույ թը:

Ալբրեխտ Դյուրեր
«Նապաստակ»

Լեոնարդո դա Վինչի
«Կզաքիսով կինը»
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Դան թեն գրել է բանաս տեղ ծու

թյուն ներ, գիտա կան աշ խա տու թյուն

ներ լեզ վի և պետու թյան կառուց ված քի 

մասին: Սակայն նրան անմահ փառք 

բերեց «Աստ վա ծա յին կատա կեր գու

թյուն» պոե մը, որտեղ ներ կա յաց րել է  

անդր շի րի մյան կյան քը:

Լեո նար դո դա Վին չին Վերածննդի 

շրջանի խոշորագույն դեմ քե րից է: 

Որպես գեղան կա րիչ հայտ նի է իր 

«Ջոկոն դա» («Մոնա Լիզա») նկա րով և 

«Խորհր դա վոր ընթ րի քը» որմ նա նկա

րով: Լեո նար դոն նախագ ծել է նաև 

թռչող սար քեր, ստորջ րյա մեքե նա ներ:

Վերածնն դի արվես տի նշա նա

վոր գոր ծիչ նե րից էր Ռաֆա յե լը: 

Նրա բազ մա թիվ «մադոն նա նե րը» 

(«Տիրա մայր») կնոջ գեղեց կու թյան 

ու մայ րա կան քնքշան քի գովեր գու

թյուն են: Ռաֆա յե լին հատ կա պես 

մեծ փառք բերեց «Սիքս տի նյան 

Տիրա մայ րը» կտա վը:
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Ի՞նչ է նշա նա կում Վե րած նունդ:
2. Որ տե՞ղ է սկզբ նա վոր վել Վե րածնն դի դա րաշրջա նը:
3. Ով քե՞ր էին հու մա նիստ նե րը:
4.  Ովքե՞ր էին «Ֆլորենցիայի երեք լուսատուները»: 
5.  Ո՞ր ժա մա նա կաշր ջանն է կոչ վում Բարձր Վե րած նունդ և ին չո՞ւ: Թվար կե՛ք 

իտա լա կան Բարձր Վե րածնն դի նշանավոր արվեստագետներին:
6. Ի՞նչ է Հյու սի սա յին Վե րած նուն դը: Թվար կե՛ք դրա ներ կա յա ցու ցիչ նե րին:
7. Թո մաս Մո րի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը ին չո՞ւ էր կոչ վում «Ու տո պի ա»:

Քննարկման հարց

Որո՞նք էին Վերածննդի նախադրյալները:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Վերածնունդ, հումանիստ, «Ֆլորենցիայի երեք լուսա տուներ», Դանթե 
Ալիգիերի, Ֆրանչեսկո Պետրարկա, Ջովանի Բոկաչո, Բարձր Վերա
ծնունդ, Լեոնարդո դա Վինչի, Միքելանջելո Բուոնարոտի, Ռաֆայել 
Սան տի, Հյուսիսային Վերածնունդ, Էրազմ Ռոտերդամցի, Թոմաս Մոր, 
Ալբրեխտ Դյուրեր, «Ձեր ոչխարները խժռում են մարդկանց», Պի տեր 
Բրոյ գել Ավագ
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§ 25.  ՌԵՖՈՐՄԱՑԻԱՆ

ՄԱՐՏԻՆ ԼՅՈՒԹԵՐԻ ՈՒՍՄՈՒՆՔԸ

Միջնադարում հա վա տաց յա լի հա մար 
կարևոր նշա նա կու թյուն ու ներ այն խն դի րը, թե 
ինչ պես կարելի է փրկ վել գոր ծած մեղ քե րից: 
Հոգևո րա  կան նե րը քա րո զում էին, թե առանց 
եկե ղե ցու օգ նու թյան հնա րա վոր չէ փր կու թյուն 
գտ նել: Դրա հա մար անհ րա ժեշտ է ամեն օր 
այ ցե լել եկե ղե ցի, զբաղ վել բա րե գոր ծու թյամբ, 
եկե ղե ցու կա րիք նե րի հա մար դրամ հատ կաց
նել: Եկե ղե ցին Հռո մի պա պի անու նից հա վա
տաց յալ նե րին ին դուլ գեն ցի ա ներ (փր կու թյան 
թղթեր) էր վա ճա ռում: Ին դուլգեն ցի ա գնո ղը 
ազատ վում էր բոլոր մեղ քե րից:

1517 թ. հոկ տեմ բերի 31–ին Գեր մա նի ա յի 
Վի տեն բերգ քա ղա քի Մայր տա ճա րի դռա նը 
մի թուղթ փակց վեց: Այն պա րու նա կում էր 95 
դրույթներ: Դրանց հե ղի նա կն էր Վի տեն բեր

Լյու թերն այրում է պապա կան 
հրովարտակները:

Լյու թե րի դրույթ ներն ուղղ 
ված էին ինդուլ գեն ցի ա նե
րի վաճառ քի դեմ: Նա կար
ծում էր, որ մար դը կարող է 
փրկու թյան հաս նել միայն 
հավա տով, այլ ոչ թե թուղթ 
գնե լով: Լյու թե րը կար ծում էր, 
որ հավա տի միակ աղբյու րը 
Աստ վա ծա շունչն է, այլ ոչ թե 
Հռո մի պապե րի ընդու նած 
որո շում նե րը:

Մարտին Լյութեր
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գի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Մար տին Լյու
թերը: Նա գտնում էր, որ մարդը կարող է 
փրկվել միայն իր հավա տով, այլ ոչ թե 
ինդուլգենցիաներ գնելով:

Երբ Կարլոս V կայսրը հրա մա նա գիր ար ձա
կեց Լյու թե րի քա րո զած գա ղա փար նե րն ար գե
լե լու մա սին, նրա կողմ նա կից նե րը բո ղո քե ցին 
դրա դեմ: Այս տե ղից էլ լյու թե րա կան նե րին 
սկսե ցին ան վանել բո ղո քա կան ներ: Նրանք 
սկ սե ցին բա րե փո խում ներ անց կաց նել գեր մա
նա կան կա թո լիկ եկե ղե ցում: Դրանց արդ յուն
քում Գեր մա նի ա յում առա ջա ցավ բո ղո քա կան 
(լյու թե րա կան) եկե ղե ցի: Հաս տատ վեց «Ում 
իշ խա նու թյու նը, նրա էլ՝ հա վա տը» սկզբուն քը: 
Այ սինքն՝ տվյալ տա րած քի իշ խանն էր որոշ ում 
իր հպա տակ նե րի հա վա տը:

ՌԵՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ

Բա րե փո խում նե րի արդ յուն քում կա թո լիկ 
եկե ղե ցուն զու գա հեռ առա ջա նում էին բո ղո
քա կան նոր եկե ղե ցի ներ: Ահա թե ին չու այս 

Վիտեն բեր գի տաճա րի դար
պա սնե րը, որի վրա փորագր
ված են Լյու թե րի 95 դրույթները 

Լյութերի դրույթներից

Յու րա քան չյուր քրիս տո նյա, եթե նա անկեղ ծո րեն զղջում 
է, առանց ինդուլ գեն ցի ա յի էլ ստա նում է լիա կա տար թողու
թյուն: Եկե ղե ցու ճշմա րիտ գան ձը, իհար կե, մեղ քի թողու թյու
նը չէ, այլ Աստ ծո մեծու թյան և բարե հա ճու թյան սրբա զան 
ավե տա րա նը: 

Քրիս տո նյա նե րին պետք է սովո րեց նել, որ նա, ով 
տես նում է կարի քա վո րի և, չնա յած դրան, դրամ է տալիս 
ինդուլ գեն ցիա ձեռք բերե լու համար, դրա նով ոչ թե պապի 
կող մից թողու թյուն է ստա նում, այլ Աստ ծո զայ րույ թը:

Ասել, թե պապի զինան շա նով զար դար ված և տաճար
նե րում դրված թողու թյան խաչը Քրիս տո սի խաչին հա վա 
սար արժեք ունի, սրբապղ ծու թյուն է:
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ժա մա նա կաշր ջա նը՝ XVI դարը, ստա ցավ Ռե
ֆոր մա ցի ա յի (վե րա փո խում ների) դա րաշր
ջան ան վա նու մը:

Աս տի ճա նա բար Ռե ֆոր մա ցի ան ընդ լայ
նում էր իր սահ ման նե րը Եվ րո պա յում:

Անգ լի ա յում Հենրիխ VIII թագավորը 1534 թ. 
հրա պա րա կեց գե րա գա հու թյան մա սին օրեն
քը: Այն սահ մա նում էր, որ անգ լի ա կան եկե ղե
ցու առաջ նոր դը ոչ թե Հռո մի պապն է, այլ Անգ
լի ա յի թա գա վո րը: Փակ վե ցին մա տուռները և 
վան քե րը, իսկ եկե ղե ցա կան հո ղե րը բռ նա
գրավ վե ցին: Ժա մա սա ցու թյու նը սկսեցին կա
տար ել անգ լե րե նով: Եպիս կո պոս նե րին պաշ
տոն նե րի էր նշա նա կում խորհրդարանը: 
Հոգևորա կան նե րը վար ձատր վում էին պե տա
կան գան ձա րա նից: Արդ յուն քում Անգ լի ա յում 
ձևավոր վեց բո ղո քա կան եկե ղե ցի, որը 
ստացավ անգ լի կան եկե ղեցի ան վա նու մը:

Ֆրան սի ա յից Շվեյ ցա րի ա տեղափոխված 
Ժան Կալ վի նը քա րո զում էր, որ Աստ ված 
մարդ կանց հա մար նա խա սահ մա նել է կա՛մ 
փր կու թյուն, կա՛մ փոր ձու թյուն: Երկ րա յին 
գոր ծե րում հա ջո ղակ մար դը ընտր յալ է: Ձա
խո ղակ մար դիկ պետք է աշ խա տեն իրենց 
վար քով ու գոր ծո ղու թյուն նե րով դառ նալ 
ընտր յալ: Դրա համար Կալ վի նը մշա կեց բա
րե պաշ տու թյան և օրի նա կե լի վար քի նոր կա
նոն ներ: Կալ վի նի գա ղա փար նե րը այն քան 
տա րած վե ցին, որ Ժնև քա ղա քի իշ խա նու
թյուն նե րը ձեռնամուխ եղան դրանց իրա
գործմանը: Սկ սե ցին ար գե լել զվար ճու թյուն
նե րը, երաժշ տու թյու նը, լավ հագն վե լը, 
թղթա խա ղը: Ժա մա նա կա կից նե րը Կալ վի նին 
հա մա րում էին «Ժնևի պապ»:

Անգլիայի թագավոր 
Հենրիխ VIII
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ՀԱԿԱՌԵՖՈՐՄԱՑԻԱ

Ռե ֆոր մա ցի ոն շարժ ման հետևան քով կա
թո լիկ եկե ղե ցու մի աս նու թյու նը տրոհ վեց: 
Այն պահ պա նե լու հա մար վերջինս դի մեց 
հակաքայ լե րի, որոնք ստացան Հա կա ռե ֆոր
մա ցի ա ան վա նու մը:

1559 թ. լույս տե սավ «Արգել ված գր քե րի» 
առա ջին ցու ցա կը: Կա թո լիկ նե րին ար գել ված 
էր կար դալ այն տեղ գրանց ված գր քերը:

Ռե ֆոր մա ցի ա յի դեմ պայ քա րում մեծ դեր 
խա ղաց իս պա նացի Իգնատիոս Լո յո լա յի 
հիմ նած «Հի սուս Քրիս տո սի զին վո րու թյուն» 
(ճիզ վիտ ներ) վա նա կան նոր մի ա բա նու թյու
նը: Նրա ան դամ նե րը երդ վում էին լի նել աղ
քատ, չա մուս նա նալ և հնա զանդ ու ան խոս 
են թարկ վել Հռո մի պա պին: Մի ա բա նու թյու նը 
բա ցեց դպ րոց ներ, հա մալ սա րան ներ, որ տեղ 
պատ րաս տում էին կա թո լիկ քա րո զիչ ներ:

Ռե ֆոր մա ցի ա յի գոր ծիչ նե րը պա պից պա
հան ջում էին տիեզերական ժո ղով հրա վի րել 
և քն նար կել եկե ղե ցում բա րե փո խում ներ 
անց կաց նե լու խն դի րը: Ժո ղո վը հրա վիր վեց 
Տրի դենտ քաղա քում: Սա կայն քննար կե ցին 
ոչ թե բա րե փո խում նե րի, այլ Ռե ֆոր մա ցի ա յի 
դեմ պայ քա րե լու հար ցեր: Ըն դուն վե ցին որո
շ ում ներ, որոնց նպա տակն էր բարձ րաց նել 
եկե ղե ցու հե ղի նա կու թյու նը:

Սակայն կա թո լիկ եկե ղե ցին չկա րո ղա ցավ 
դի մագ րա վել Ռե ֆոր մա ցի ա յին: Եվ րո պա յում 
փակ վում էին վան քե րը և վա նա կան դպ րոց
նե րը: Բռ նագ րավ վում էր եկե ղե ցու շար ժա
կան և ան շարժ գույ քը: Պա պա կա նու թյու նը 
աստիճանաբար կորց նում էր իր հզո րու թյունն 
ու ազ դե ցու թյու նը, իսկ բողոքականությունն 
ավելի էր ընդլայնում իր սահմանները:

Ժան Կալվին
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ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Ի՞նչ էր ին դուլ գեն ցի ան և ի՞նչ նպա տա կի էր ծա ռա յում:
2.  Ե՞րբ և որ տե՞ղ փակց վե ցին Մար տին Լյու թե րի 95 դրույթ նե րը: Ինչի՞ և ո՞ւմ 

դեմ էին ուղղված դրանք:
3. Ով քե՞ր ստա ցան բո ղո քա կան ան վա նու մը և ին չո՞ւ:
4.  Բա ցատ րե՛ք «Ում իշ խա նու թյու նը, նրա էլ՝ հա վա տը» սկզ բուն քի իմաստը:
5.  Ո՞վ և ե՞րբ հրապարակեց գերագահության մասին օրենքը Անգլիայում:  

Ներ կա յաց րե՛ք անգ լի կան եկե ղե ցու առանձ նա հատ կու թյուն նե րը:
6. Ո՞վ էր Ժան Կալվինը և ի՞նչ էր քարոզում:
7.  Ի՞նչ է Հա կա ռե ֆոր մա ցի ան: Ե՞րբ լույս տեսավ «Արգելված գրքերի» առաջին 

ցուցակը:
8. Ո՞վ էր Իգնատիոս Լոյոլան և ի՞նչ հիմնեց:

Քննարկման հարց

Կա թո լիկ եկե ղե ցին ի՞նչ քայ լեր ձեռ նար կեց իր սա սան ված հե ղի նա կու թյու
նը վե րա կանգ նե լու հա մար: Հա ջող վե՞ց դա, թե՞ ոչ. հիմ նա վո րե՛ք ձեր պա
տաս խանը:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ինդուլգենցիա, Մարտին Լյութեր, Կարլոս V կայսր, բողոքականներ, 
«Ում իշխանությունը, նրա էլ՝ հավատը», Ռեֆորմացիա, Հենրիխ VIII, 
անգ  լիկան եկեղեցի, Ժան Կալվին, Հակառեֆորմացիա, «Արգելված 
գրքեր», ճիզվիտներ, Իգնատիոս Լոյոլա, Հիսուս Քրիստոսի զինվորու
թյուն, Տրիդենտ
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§ 26.  ՆՈՐ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԾՆՈՒՆԴԸ

 ՆԻԴԵՐԼԱՆԴԱԿԱՆ 
ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հյուսիսային ծովի ափին գտնվող Նի դեր
լանդ նե ր կոչվող երկիրը բաղ կա ցած էր 17 
գա վառ ներ ից: XVI դարում այն գտնվում էր 
Իս պա նի ա յի կազ մում: Ռե ֆոր մա ցի ա յի գա
ղա փար նե րը լայն տա րա ծում գտան նաև 
Նի դերլանդ նե րում: Վա խե նա լով, որ Ռե ֆոր
մա ցի ան կա րող է վե րած վել հա կա իս պա
նա կան պայ քա րի, Իս պա նի ա յի թա գա վոր 
Ֆի լիպ II–ը Նի դեր լանդ նե րում հիմ նեց ինկ
վի զի ցի ա յի դա տա րան և խստացրեց 
օրենքները: Սա կայն դա չփր կեց իրա վի ճա
կը: Ռե ֆոր մա ցի ա յի շար ժու մը վե րա ճեց 
ազ գա յին–ա զա տագ րա կան պա տե րազ մի 
(1566–1609):

Պա տե րազ մը սկս վեց պատ կե րա մար տա
կան ապս տամ բու թյամբ: Կալ վի նա կան նե րը 
սր բա պատ կեր նե րի պաշ տա մուն քը չէ ին ըն
դու նում: Կալ վի նա կան պատ կե րա մարտ նե
րը հար ձակ վում էին կա թո լի կա կան եկե ղե
ցի նե րի ու վան քե րի վրա, ոչն չաց նում էին 
այն տեղ գտն վող սրբա պատ կեր նե րը, 
մասունք նե րը և բռնագ րա վում եկե ղե ցա
կան գույ քը: Ավեր վեց շուրջ 5 500 եկե ղե ցի 
ու վանք: 

Սա կայն ապս տամբ նե րը շու տով պա
ռակտ վե ցին: Հա րա վի գա վառ նե րը որոշ ե
ցին դա դա րեց նել պայ քա րը: Նրանք շա րու
նա կե ցին ճա նա չել Իս պա նի ա յի գե ր իշ խա
նու թյու նը: Փաս տո րեն, Նի դեր լանդ նե րի 

Իսպանիայի արքա Ֆիլիպ II
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հա րա վա յին մա սը մնաց Իս պա նի ա յի կազ
մում: Այս տա րած քի մի մա սի վրա հե տա
գա յում առա ջա ցավ Բել գի ա պե տու թյու նը:

Հյու սի սա յին յոթ գավառնե րը մի ա վոր վե
ցին և ստեղ ծե ցին նոր պե տու թյուն՝ Մի աց յալ 
Գա վառների Հան րա պե տու թյուն: Որ պես 
առա վել զար գա ցած գավառ՝ հան րա պե տու
թյան գլուխ կանգ նեց Հոլան դի ան: Այդ պատ
ճա ռով նո րաս տեղծ պե տու թյու նը սկ սե ցին 
ան վա նել նաև Հո լան դի ա:

Նի դեր լանդ նե րի բա ժա նու մը հան գեց րեց 
հո լան դա կան և ֆլա ման դա կան ժո ղո վուրդ
նե րի ձևավոր մանը:

ԵՐԵՍՆԱՄՅԱ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ
 (1618–1648)

Ռե ֆոր մա ցի այի արդյունքում Գերմանիա
յում կազ մա վոր վե ցին կրո նա կան եր կու 
խմբա վո րում ներ: Լյու թե րա կան իշ խան նե րը 
ստեղ ծե ցին Ավե տա րա նա կան միությունը, 
իսկ կա թո լիկ նե րը՝ Կա թո լի կա կան միավո
րու մը: Այս եր կու խմ բա վո րում նե րի միջև 
ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներ սկս վե ցին Չե
խի ա յում, որն այդ ժա մա նակ մտ նում էր 
Սրբա զան հռո մե ա կան կայս րու թյան մեջ: 
Զինված բախումներին 1618 թ. սկիզբ դրեց 
Ավստրիան: Շու տով պա տե րազ մի մեջ 
մտան եվ րո պա կան մի քանի երկր ներ՝ Իսպա
նի ան, Ֆրան սի ան, Շվե դի ան, Դա նի ան, Անգ
լի ան, Հո լան դի ան, Ռու սաս տա նը: Այս պես 
եր կու խմ բա վո րում նե րի բա խու մը վե րա ճեց 
հա մա եվ րո պա կան առաջին պա տե րազ մի: Այն 
տևեց 30 տա րի, այդ պատ ճա ռով էլ պատ
մության մեջ է մտել Երես նամ յա պա տե րազ մ 
անու նով:  
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Եվրո պա յի քաղա քա կան քար տե զը (1648 թ.)

Ավստ րի ա կան Հաբս բուրգ նե րի 
տիրույթ նե րը

Լեհաս տա նի և Շվե դի ա յի կող մից 
XVII դ. սկզբին Ռու սաս տա նից 
գրա ված հողեր

Պետու թյուն նե րի 
 սահ ման նե րը 1648 թ.

Թվե րով քար տե զի վրա նշված են.
1.  Իսպա նա կան Նիդեր լանդ ներ
2. Շվեյ ցա րա կան միու թյուն
3. Ջենո վա յի հան րա պե տու թյուն
4. Դուբ րով նի կի հան րա պե տու թյուն
5. Չեռ նո գո րիա

Իսպա նա կան Հաբս բուրգ նե րի 
տիրույթ նե րը

Ֆրան սի ա կան թագա վո րու թյան 
տիրույթ նե րը

Շվե դա կան թագա վո րու թյան 
տիրույթ նե րը

Եկե ղե ցա կան տիրույթ ներ

Գեր մա նա կան և իտա լա կան 
մանր պետու թյուն ներ



ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐ

144

 ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ՆՈՐ ՔԱՐՏԵԶԸ

Երես նամ յա պա տե րազմն ավարտ վեց 
1648 թ. Վեստ ֆալ յան հաշ տու թյան պայ մա
նագ րով: Եվ րո պա յի քա ղա քա կան քար տե
զում մեծ փո փո խու թյուն ներ կատարվեցին: 
Պա տե րազ մից հե տո Եվ րո պա յում ու ժե ղա
ցան Շվե դի ան և Ֆրան սի ան: Շվե դի ա ն ստա
ցավ Գեր մա նի ա յի հյու սի սա յին առափն յա 
շր ջան նե րի մեծ մա սը: Փաս տո րեն, գեր մա
նա կան պե տու թյուն նե րը զրկ վե ցին Բալ թիկ 
ծով դուրս գա լու հնա րա վո րու թյու նից: Ֆրան
սի ա յին տր վե ցին Էլ զա սը և նախ կի նում 
Ավստ րի ա յին պատ կա նող որոշ այլ շրջան
ներ: Ճա նաչ վեց Շվեյ ցա րի ա յի և Հո լան դի
այի ան կա խու թյու նը: 

Պայ մա նագ րով հաստատվեց Գեր մա նի ա
յի պա ռակ տու մը: Գեր մա նա կան իշ խա նու
թյուն նե րը իրա վունք ստա ցան մե կը մյու սի, 
ինչ պես նաև այլ պե տու թյուն նե րի հետ մի ու
թյուն ներ կազ մե լու: 

Վեստ ֆալ յան հաշ տու թյան 
պայ մա նագ րի ստորագրումը, 
1648 թ. 
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Պա տե րազ մի կարևոր հետևանք նե րից էր 
նաև Ավստ րի ա յի և Իս պա նի ա յի ծրագ րի տա
պա լու մը: Ըստ դրա՝ Եվ րո պա յում պետք է 
ստեղծ վեր «քրիս տո նե ա կան կայս րու թյուն»՝ 
այդ երկր նե րում կա ռա վա րող Հաբս բուրգ
յան ար քա յա տոհ մի գլխա վորու թյամբ: 

Այսպես՝ Վեստֆալյան հաշտությամբ Եվ
րո պա յում հաս տատ վեց նոր աշ խար հա քա
ղա քա կան իրա վի ճակ: 

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. Որտե՞ղ է գտնվում Նիդերլանդները: XVI դ. ո՞ր երկրի կազմում էր այն:
2.  Ին չո՞ւ Նի դերլանդ նե րում սկս վեց ազ գա յին–ազա տագ րա կան պայ քար: Որ

քա՞ն է այն տևել: Ինչպե՞ս սկսվեց և ին չո՞վ ավարտ վեց այդ պայ քա րը:
3. Ի՞նչ նշա նա կու թյուն ու նե ցավ Նի դեր լան դա կան հե ղա փո խու թյու նը:
4. Կրո նա կան ի՞նչ խմ բա վո րում ներ կազ մա վոր վե ցին Գեր մա նի ա յում:
5. Ե՞րբ է սկսվել համաեվրոպական առաջին պատերազմը:
6.  Ներ կա յաց րե՛ք Երես նամ յա պա տե րազ մի պատ ճառ ներ ը և հետևանք ները:

Նոր հասկացություններ, անուններ, արտահայտություններ

Նիդերլանդներ, Ֆիլիպ II, Միացյալ Գավառների Հանրապետություն, 
Հո լանդիա, Բելգիա, Երեսնամյա պատերազմ, Ավետարանական միու
թյուն, Կաթոլիկական միավորում, Ավստրիա, Դանիա, Էլզաս, Շվեյցարիա, 
Հաբսբուրգների արքայատոհմ, Վեստֆալյան հաշ տության պայմանագիր
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§ 27.   ՆՈՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

 ԱՌԱՋԻՆ ԳԻՏԱԿԱՆ 
ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ

Աշ խար հագ րա կան հայտ նա գոր ծու թյուն
նե րը, ռազ մա կան գոր ծի, ձեռ նար կա տի րու
թյան և առևտրի զարգացումը ճշգ րիտ գի տե
լիք նե րի մեծ պահանջարկ առաջացրին:

Այդ պի սի գի տե լիք նե րը սովո րա բար ձեռք 
էին բե րվում փոր ձի ու գի տա կան հայտ նա
գոր ծու թյուն նե րի միջո ցով: Նման ճանա պար
հով ստաց ված գիտե լիք նե րը հեղա փոխու
թյուն առաջացրին գիտու թյան բնա գա վա ռում: 
Այսպես կոչված Առա ջին գի տական հե ղա փո
խու թյունն ընդգրկում է  XVI–XVII դարերը: 
Գիտական մտքի աննախ ընթաց վերելքի 
շրջանում ամե նից առաջ զար գացան տեխ նի
կան և բնա կան գի տու թյուն ները: 

 ՆՈՐ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴԻՐՆԵՐԸ

Լեհ գիտ նա կան Նիկողայոս Կո պեռ նի կո
սը (1473–1543) ժխ տեց  այն  տե սա կե տը,  թե 
Եր կիր մո լո րա կը Տի ե զեր քի կենտ րո նում է:  
Նա հան գեց այն եզ րա կա ցու թյան, որ Տի ե
զեր քի կենտ րո նում Արե գակն է: Բո լոր մո լո
րակ նե րը, այդ թվում՝ Եր կի րը, կլոր շր ջա ծի
րով պտտ վում են Արե գա կի շուր ջը: Հաս կա
նա լով, թե ինչ պես կըն դուն վի իր տե սու թյու
նը՝ Կո պեռ նի կո սը բա րե կամ նե րին խնդ րեց, 
որ իր աշ խա տու թյու նը հրա տա րա կեն իր մա
հից հետո: 

Բժիշկ Անդրեաս Վե զա լի ու սը (XVI դ.) 
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ուսում նա սի րում էր մար դու մարմ նի գաղտ
նիք նե րը: Նա հերձ ման մի ջո ցով տվեց մարդ
կա յին մարմ նի ճշգ րիտ կառուցվածքը և նկա
րագ րու թյու նը: Ասում են, որ հեր ձում կա տա
րե լու հա մար Վե զա լի ու սը գո ղա նում էր կա
խա ղան հան ված մարդ կանց դի ակ նե րը: 
Եկե ղե ցին ար գե լում էր ու սում նա սի րել Աստ
ծո ստեղ ծած մար դու մար մի նը: Որ պես զի 
չեն թարկ վի եկե ղե ցու հա լա ծանք նե րին, նա 
ստիպ ված էր դառ նալ Կարլոս V կայ սեր անձ
նա կան բժիշկը: 

Իտա լա ցի գիտ նա կան Ջոր դա նո Բրու նոն 
(1548–1600) կարծում էր, որ Տի ե զեր քը ան
սահ ման է: Այն տեղ կան բազ մա թիվ մո լո
րակ ներ: Աստ ղե րը հե ռա վոր արե գակ ներ են, 
որոնց շուր ջը պտտ վում են մարդ կան ցով 
բնա կեց ված մո լո րակ նե ր: Եկե ղե ցին չկա րո
ղա ցավ ստի պել Բրու նո յին հրա ժար վելու իր 
գա ղա փար նե րից. դրա հա մար էլ նա ող ջա
կիզվեց:

Իտա լա ցի աստ ղա բաշխ և ֆի զի կոս Գա լի

Կոպեռ նի կո սի գիրքն արգե
լե լու մասին հրա մա նա գի րը

1616 թ. կաթո լիկ եկե ղե ցին 
դատա պար տեց Կոպեռ նի կո
սի «Երկ նա յին մար մին նե րի 
պտտվե լու մասին» գիր քը:

«Միա բա նու թյա նը լուր է 
հասել, որ կեղծ, աստ վա ծա
յին գրքին հակա սող … տեսու
թյու նը Երկ րի պտտվե լու և 
Արևի անշար ժու թյան մասին, 
որ քարո զում էր Նիկո ղա յոս 
Կոպեռ նի կո սը իր գրքում … 
սկսել է տարած վել և շատե
րի կող մից ընդուն վել: Այդ 
պատ ճա ռով ... միա բա նու
թյու նը որո շեց, որ Նիկո ղա
յոս Կոպեռ նի կո սի թվարկ ված 
աշխա տու թյուն նե րը … պետք 
է վերաց վեն շրջա նա ռու թյու
նից, քանի դեռ չեն շտկվել»:
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լե ո Գա լի լե յը (1564–1642) նույն պես կարծում 
էր, որ Եր կի րը պտտ վում է Արե գա կի շուր ջը: 
Նա հայտ նա  գոր ծեց մար մին նե րի ազատ 
անկ ման օրեն քը: Ստեղ ծեց հզոր աստ ղա դի
տակ, որով դի տեց  Յու պի տե րի ար բան յակ
նե րը: Գա լի լե յը առա ջի նը հայտ նա գոր ծեց 
Լուս նի վրա գո յու թյուն ու նե ցող ան հար թու
թյուն նե րը: Ինկ վի զի ցի ան Գա լի լե յին ստի
պեց հրա ժար վել իր գա ղա փար նե րից: Սա
կայն դուրս գա լով դա տա րա նից՝ Գա լի լեյն 
ասել է. «Բայց, այ նու ա մե նայ նիվ, այն պտտ
վում է»:

Անգ լի ա ցի փի լի սո փա Ֆրեն սիս Բե կո նը 
(1561–1626) կարծում էր, որ շր ջա պա տող մի
ջա վայ րը և բնու թյու նը անհ րա ժեշտ է ու սում
նա սի րել փոր ձի մի ջո ցով: Նրա կար ծի քով՝ 
գի տու թյու նը մար դուն հնա րա վո րու թյուն 
կտա վե րա փո խելու կյան քը: «Նոր Ատ լան
տի դա» աշ խա տու թյան մեջ Բե կո նը խո սում է 
Արե գա կի էներ գի ա յի օգ տա գործ ման, թռ չող 
և ստորջր յա սարքե րի մա սին:

Առա ջին գի տա կան հե ղա փո խու թյան 
շրջա  նում ստեղծ վեց նոր ժա մա նակ նե րի գի

«Ես՝ Գալի լեո Գալի լեյս՝ 
Վիչեն ցո Գալի լե յի որդին՝ 
ֆլո րեն ցի ա ցիս, իմ կյան քի 
յոթա նա սու նե րորդ տարում 
դատա րա նի առջև անձամբ 
կանգ նե լով, ծնկի գալով 
ձեր առջև՝ երդ վում եմ, որ 
միշտ հավա տա ցել եմ, այժմ 
էլ հավա տում եմ և Աստ ծո 
կամոք այսու հե տև էլ կհա
վա տամ այն ամե նին, ինչ որ 
քարո զում է և սովո րեց նում 
սուրբ կաթո լիկ եկե ղե ցին: 
Բայց քանի որ այս սրբա զան 
դատա րա նից ինձ արդեն 
վաղուց օրի նա կան պահանջ 
է եկել, որ ես հրա ժար վեմ 
կեղծ կար ծի քից, ըստ որի՝ 
Արևը  Տիե զեր քի կենտ րո նում 
է և անշարժ է, որպես զի ես 
չպաշտ պա նեմ այդ կար ծի
քը, չու սու ցա նեմ այն, իսկ ես 
ստեղ ծե ցի և գիրք հրա տա րա
կե ցի, որտեղ շարադ րում եմ 
դատա պարտ ված տեսու թյու
նը և դրա օգտին հզոր փաս
տարկ ներ եմ բերում … ապա 
դրա հետև ան քով ինձ լրջո
րեն կաս կա ծում են հերե տի
կո սու թյան մեջ, այսինքն, որ 
ես մտա ծում և հավա տում եմ, 
որ Արևը Տիե զեր քի կենտ րոնն 
է և անշարժ է, իսկ Երկի րը 
կենտ րոն չէ և շարժ վում է …»:

Գալի լեո Գալի լե յը ինկ վի զի ցի
ա յի դատի ժամա նակ
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տու թյու նը: Գի տու թյան բնա գա վա ռում 
առան ձին ան հատ նե րի նվա ճում նե րը արա
գո րեն դառ նում էին եվ րո պա կան գի տա կան 
մտ քի սե փա կա նու թյու նը:

Այսպիսով՝ Առա ջին գի տա կան հե ղա փո
խու թյու նը դար ձավ այն նա խադր յալ նե րից 
մե կը, որն ապա հո վեց Եվ րո պա յի ան ցու մը 
արդյու նա բե րա կան հասա րա կության:

ՀԱՐՑԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1.  Նշե՛ք ճշգ րիտ գի տե լիք նե րի պա հան ջար կի մե ծաց ման պատ ճառ նե րը XV–
XVI դա րե րում:

2.  Բացատրե՛ք Առաջին գիտական հեղափոխություն հասկացության իմաստը: 
Ո՞ր ժա մա նա կաշր ջանն է ընդգր կում այն:

3. Ի՞նչ տե սա կետ էր պաշտ պա նում Կո պեռ նի կո սը:
4. Ո՞վ էր Վե զա լի ու սը: Ինչո՞վ է հայտնի:
5. Ին չո՞ւ Բրու նո յին ող ջա կի զե ցին:
6.  Ներ կա յաց րե՛ք Գա լի լե յի դե րը առա ջին գի տա կան հե ղա փո խու թյան մեջ:
7.  Ո՞րն է Բե կո նի՝ շր ջա պա տող մի ջա վայ րի և բնու թյան ու սում նա սիր ության 

գլխա վոր սկզ բունքը: Ի՞նչ աշխատություն է գրել նա:

Քննարկման հարց

Ի՞նչ նշանակություն է ունեցել Առա ջին գի տա կան հե ղա փո խու թյունը:

ՆՈՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ԱՆՈՒՆՆԵՐ, ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Առաջին գիտական հեղափոխություն, Նիկողայոս Կոպեռնիկոս, 
Անդրեաս Վեզալիուս, Գալիլեո Գալիլեյ, «Բայց այնուամենայնիվ այն 
պտտվում է», Ջորդանո Բրունո, Ֆրենսիս Բեկոն, «Նոր Ատլանտիդա» 
աշխատություն
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ԲԱԺԻՆ  5 ԱՄՓՈՓՈՒՄ

1.  Եր կար ժա մա նակ Հնդ կաս տան –Եվ րո պա ա ռևտ րա կան կա պե րն ի րա
գործ վում է ին Մի ջերկ րա կան ծո վով և ցա մա քա յին ճա նա պարհ նե րով: 
Թուր քա կան նվա ճում նե րի հետ ևան քով Հնդ կաս տան տա նող ճա նա
պարհ նե րը վտան գա վոր է ին դար ձել: Այդ պատ ճա ռով եվ րո պա ցի նե րը 
փոր ձում է ին գտ նել Հնդ կաս տան տա նող այլ ճա նա պարհ ներ: Այս պես 
սկս վեց Աշ խար հագ րա կան մեծ հայտ նա գոր ծու թյուն նե րի դա րաշր ջա նը: 

        Երբ եվ րո պա ցի նե րը հայտ նա բե րե ցին Ա մե րի կան, այս տեղ ապ րում է ին 
բազ մա թիվ ցե ղեր, ո րոնց նրանք ան վա նե ցին հնդ կա ցի ներ: 

 Թվար կե՛ք նշա նա վոր ծո վագ նաց նե րի և նրանց հայտ նա գոր ծու
թյուն նե րը: Որ տե՞ղ է ին բնակ վում աց տեկ նե րը, մա յա նե րը և ին կե րը, 
զար գաց ման ի ՞նչ մա կար դա կի է ին հա սել նրանք XVI դա րի սկզ բին: 
Ի ՞նչ հետ ևանք ներ ու նե ցան Աշ խար հագ րա կան մեծ հայտ նա գոր ծու
թյուն նե րը:

2.  Ա րևմ տահ ռո մե ա կան կայս րու թյան ան կման և քրիս տո նե ու թյան հաս
տատ ման ժա մա նակ ան տիկ հու նահ ռո մե ա կան մշա կույ թը հիմ նա կա
նում մո ռա ցու թյան մատն վեց: Սա կայն XIV դ. սկ սած՝ փոր ձեր է ին ար
վում վե րա կանգ նե լու և օգ տա գոր ծե լու այն: Այս պես սկս վեց Վե րա ծնն դի 
դա րաշր ջա նը: Վե րածնն դի դա րաշր ջա նի գոր ծիչ նե րը սկ սե ցին մեծ ու շա
դրու թյուն դարձ նել ե րկ րային կյան քի և մար դու վրա: Բուռն վե րելք ապ
րե ցին գրա կա նու թյու նը և ար վես տը: 

 Ի ՞նչ է Վե րած նուն դը: Փոր ձե՛ք պար զա բա նել դրա նա խադ րյալ նե րը: 
Թվար կե՛ք Վե րածնն դի հայտ նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի: Վեր հա նե՛ք Վե
րածնն դի նշա նա կու թյու նը:

3.  Եվ րո պա յում տե ղի ու նե ցած սո ցի ա լա կան, քա ղա քա կան և մշա կու թային 
տե ղա շար ժե րը պա հան ջում է ին փո փո խու թյուն ներ կա տա րել նաև քրիս
տո նե ա կան ե կե ղե ցու ներ սում: Պա պա կա նու թյու նը, ը նդ հա կա ռա կը, 
խստաց րեց հա լա ծանք նե րը փո փո խու թյուն նե րի կողմ նա կից նե րի նկատ
մամբ: Սա կայն դա ար դյունք չտ վեց, սկս վեց Ռե ֆոր մա ցի այի դա րա շր ջա
նը: Ռե ֆոր մա ցի ոն շարժ ման դեմ պայ քա րե լու հա մար կա թո լիկ ե կե ղե ցին 
դի մեց մի շարք քայ լե րի:
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 Ի ՞նչ է Ռե ֆոր մա ցի ան, նշե՛ք հայտ նի գոր ծիչ նե րի, ո ՞ւմ է ին ան վա
նում «Ժն ևի պապ»: Ի ՞նչ է Հա կա ռե ֆոր մա ցի ան: Ե ՞րբ է հրա տա րակ
վել «Ար գել ված գր քե րի» ա ռա ջին ցու ցա կը: Ի ՞նչ ար դյունք ներ տվեց 
Ռե ֆոր մա ցի ան:

4.  Վե րած նուն դը, Ռե ֆոր մա ցի ան, Աշ խար հագ րա կան մեծ հայտ նա գոր ծու
թյուն նե րը, նոր գի տու թյան ձևա վո րու մը շաղ կա պող կա մուրջ է ին միջ նա
դա րի Եվ րո պայի և նոր շրջանի Եվ րո պայի միջև: Սա կայն միջ նա դա րը իր 
տե ղը դժ վա րու թյամբ էր զի ջում նոր ժա մա նակ նե րին, ին չի ար դյուն քում էլ 
տե ղի է ին ու նե նում բա խում ներ հնի և նո րի միջև: Իս պա նա կան տի րա պե
տու թյան դեմ Նի դեր լանդ նե րում սկս ված ազ գային –ա զա տագ րա կան պա
տե րազ մը վե րած վեց հե ղա փո խու թյան, ո րի ար դյուն քում ստեղծ վե ցին 
Հոլանդիա և Բել գի ա պե տու թյուն նե րը: Ե րես նա մյա պա տե րազ մը ա ռա ջին 
հա մաեվ րո պա կան պա տե րազմն էր: Դրա ար դյուն քում ստեղծ վեց նոր աշ
խար հա քա ղա քա կան ի րա վի ճակ:

 Ե ՞րբ է տե ղի ու նե ցել Նի դեր լան դա կան հե ղա փո խու թյու նը և ի ՞նչ նշա
նա կու թյուն է ու նե ցել: Ո րո՞նք է ին Ե րես նա մյա պա տե րազ մի պատ ճառ
նե րը և ար դյունք նե րը: Քար տե զի վրա ցո՛ւյց տվեք Եվ րո պայի քա ղա քա
կան բա ժա նու մը 1648 թ. դրու թյամբ:

5.  Միջ նա դա րի ա վար տին է ՛լ ա վե լի ա ճեց ճշգ րիտ գի տե լիք նե րի պա հան
ջար կը: Նման գի տե լիք ներ կա րող է ին ձեռք բեր վել փոր ձի ու գի տա կան 
հայտ նա գոր ծու թյուն նե րի մի ջո ցով: XVI–XVII դարերն ընդգրկող ժամա
նա կաշրջանն ստա ցավ «Ա ռա ջին գի տա կան հե ղա փո խու թյան դա րա
շրջան» ան վա նու մը: Ա ռա ջին գի տա կան հե ղա փո խու թյու նը Վե րածնն դի 
և Ռե ֆոր մա ցի այի հետ նա խա պատ րաս տում էր նոր Եվ րո պայի ծնուն դը:

 Ին չո՞ւ ա ճեց ճշգ րիտ գի տե լիք նե րի պա հան ջար կը: Բա ցատ րե՛ք Ա ռա
ջին գի տա կան հե ղա փո խու թյուն հաս կա ցու թյու նը: Թվար կե՛ք նոր գի
տու թյան հայտ նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին և նրանց ներդ րու մը գի տու թյան 
զար գաց ման գոր ծում: Ի ՞նչ նշա նա կու թյուն է ու նե ցել Ա ռա ջին գի տա կան 
հե ղա փո խու թյու նը:
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IV–VI դդ.  Գուպտաների պետությունը Հնդկաստանում
IV–VII դդ.  Ժողովուրդների մեծ գաղթի ժամանակաշրջանը
325 թ.   Նիկեայի առաջին տիեզերական ժողովը
381 թ.   Կոստանդնուպոլսի տիեզերական ժողովը
395 թ.    Հռոմեական կայսրության բաժանումը Արևելյան և Արևմտյան 

մասերի
410 թ.    Հռոմի գրավումը արևմտյան գոթերի կողմից
419 թ.    Սուրբ գրականության ցանկի հաստատումը Կարթագենի 

եկեղեցա կան ժողովի կողմից
451 թ.    «Ժողովուրդների ճակատամարտը» Կատալաունյան դաշտում
476 թ.   Արևմտահռոմեական կայսրության կործանումը
486 թ.   Ֆրանկական թագավորության ստեղծումը Քլոդվիգի կողմից
527–565 թթ.  Հուստինիանոս կայսեր կառավարման շրջանը
534 թ.     Քաղաքացիական իրավունքի հավաքածուի կազմումը 

Բյուզանդիա յում
537 թ.    Ս. Սոֆիայի տաճարի կառուցման ավարտը Կոստանդ

նուպոլսում
555 թ.   Իտալիայի գրավումը զորավար Նարսեսի կողմից
581 թ.   Չինաստանի միավորումը Յանցզյանի կողմից
618–907 թթ.  Տան արքայատոհմի գահակալումը Չինաստանում
622 թ.   Մուհամեդի փախուստը (հիջրա) Մեքքայից Մեդինա
661–750 թթ.  Օմայանների խալիֆայությունը
681 թ.   Բուլղարական թագավորության ստեղծումը
732 թ.   Պուատիեի ճակատամարտը ֆրանկների և արաբների միջև
750–1055 թթ.  Աբբասյանների խալիֆայությունը
756 թ.   Կորդովայի խալիֆայության ստեղծումը
768–814 թթ.  Կարլոս Մեծի գահակալությունը
800 թ.     Կարլոս Մեծի թագադրումը արևմտահռոմեական կայսե

րական թագով
843 թ.   Վերդենի բաժանքը
867–1056 թթ.  Հայկական (Մակեդոնական) արքայատոհմը Բյուզանդիայում
867–886 թթ.  Վասիլ (Բարսեղ) I–ի գահակալությունը
882 թ.    Կիևի գրավումը Օլեգի կողմից. Հին Ռուսիա պետության 

ստեղծումը
885–1045 թթ.   Բագրատունյաց թագավորությունը Հայաստանում
IX դար   Մեծ Մորավիա և Սերբիա պետությունների ստեղծումը
955 թ.    Հունգարների պարտությունը Օտտոն I–ի զորքից
962 թ.     Օտտոն I–ի թագադրումը կայսերական թագով. Գերմանական 

ազգի սրբազան հռոմեական կայսրության ստեղծումը
966 թ.      Մեշկո I–ի մկրտությունը. կաթոլիկության հաստատումը Լե

հա կան պետությունում
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988 թ.   Քրիստոնեության ընդունումը Ռուսիայում
1000 թ.   Վիկինգ Լեյֆ Էրիկսոնի ափ իջնելը Հյուսիսային Ամերիկայում
1001 թ.    Հունգարական թագավորության ստեղծումը
1019–1054 թթ.   Յարոսլավ Իմաստունը Ռուսիայի Մեծ իշխան
1045 թ.   Կոստանդնուպոլսի համալսարանի բացումը
1054թ.    Քրիստոնեական եկեղեցու մեծ պառակտումը. կաթոլիկ և 

ուղղափառ եկեղեցիների առաջացումը
1055 թ.   Բաղդադի գրավումը սելջուկների կողմից
1066 թ.   Դուքս Վիլհելմի հռչակվելը Անգլիայի թագավոր
1071 թ.   Մանազկերտի ճակատամարտը
1095 թ.   Ուրբանոս II պապի կոչը Կլերմոնում
1096 թ.   Խաչակրաց առաջին արշավանքը
1098 թ.   Եդեսիայի և Անտիոքի գրավումը խաչակիրների կողմից
1099 թ.   Երուսաղեմի գրավումը խաչակիրների կողմից
1187 թ.   Երուսաղեմի գրավումը Սալահ ադ Դինի կողմից
1189–1192 թթ.   Խաչակրաց III արշավանքը
1198–1216 թթ.   Ինոկենտիոս III. Հռոմի պապ
1204 թ.    Խաչակրաց չորրորդ արշավանքը. Լատինական կայսրության 

ստեղծումը (1204–1261)
1206 թ.     Մոնղոլական պետության ստեղծումը Չինգիզ խանի գլխա

վորությամբ
1206 թ.   Դելիի սուլթանության ստեղծումը
1226–1270 թթ.    Լյուդովիկոս IX Սուրբի գահակալությունը
1215 թ.   Ինկվիզիցիայի (հավատաքննության) ստեղծումը
1228 թ.    Խաչակրաց VI արշավանքի կազմակերպումը Ֆրիդրիխ II–ի 

կողմից
1237–1241 թթ.   Ռուսիայի մեծ մասի գրավումը Բաթու խանի կողմից
1265 թ.   Խորհրդարանի (պառլամենտի) ստեղծումն Անգլիայում
1280 թ.   Գլաձորի համալսարանի հիմնադրումը
1291 թ.     Խաչակիրների վերջին հենակետ Ակրայի գրավումը մուսուլ

մանների կողմից
1299 թ.   Օսմանյան պետության ստեղծումը
1302 թ.     Դասային ներկայացուցչական ժողովի՝ Գլխավոր շտատների 

հրավիրումը Ֆրանսիայում
1337–1453 թթ.    Հարյուրամյա պատերազմը Ֆրանսիայի և Անգլիայի միջև
1358 թ.   Ժակերիա ապստամբությունը Ֆրանսիայում
1368–1644 թթ.   Մին կայսրությունը Չինաստանում
1380  թ. 
     սեպտեմբերի 8 Կուլիկովոյի ճակատամարտը
1381 թ.    Ուոտ Թայլերի գլխավորած գյուղացիական ապստամբու

թյունը Անգլիայում
1389 թ.    Կոսովոյի ճակատամարտը սերբերի և թուրքերի միջև
1389 թ.   Դելիի գրավումը Լենկ Թեմուրի կողմից
XIV–XVI դդ.  Վերածնունդը (Ռենեսանս) Եվրոպայում 
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1402 թ.   Թուրքական բանակի ջախջախումը Լենկ Թեմուրի կողմից
1415 թ.   Յան Հուսի ողջակիզումը
1430 թ.   Ժաննա դ’Արկի ողջակիզումը
1444 թ.   Վառնայի ճակատամարտը
1453 թ. մայիսի 29  Կոստանդնուպոլսի գրավումը թուրք–օսմանցիների կողմից
1492 թ. 
     հոկտեմբերի 12  Ամերիկայի հայտնագործումը Կոլումբոսի կողմից
1498 թ.    Վասկո դա Գամայի կողմից Աֆրկայի հարավով Հնդկաստան 

տանող ծովային ուղու հայտնագործումը
1517 թ.  
    հոկտեմբերի 31  Մարտին Լյութերի «95 դրույթների» հրապարակումը
1519 թ.    Մեքսիկայի գրավումը իսպանացի կոնկիստադորների 

կողմից
1519–1521 թթ.     Առաջին ծովային շուրջերկրյա ճանապարհորդությունը Մա

գե լա նի արշավախմբի կողմից
1526 թ.    Մեծ Մողոլի տերության հիմնումը Հնդկաստանում Բաբուրի 

կողմից
1533–1584 թթ.  Իվան IV Ահեղ՝ Մեծ իշխան, 1547–ից՝ ցար
1534 թ.   Գերագահության մասին օրենքի ընդունումը Անգլիայում
1540 թ.   Ճիզվիտների միաբանության ստեղծումը
1549 թ.   Առաջին Երկրային ժողովը Ռուսաստանում
1556–1605 թթ.  Մեծ Մողոլի կայսրության հզորացումը Աքբարի օրոք
1558–1573 թթ.  Լիվոնյան պատերազմը
1566–1609 թ.  Նիդերլանդական հեղափոխությունը
XVI դ.   Չինաստանի ինքնամեկուսացումը արտաքին աշխարհից
1600 թ.   Ջորդանո Բրունոյի ողջակիզումը Հռոմում
1603–1868 թթ.    Տոկուգավա տոհմի սյոգունությունը Ճապոնիայում
1612 թ.   Ճապոնիայի ինքնամեկուսացումը արտաքին աշխարհից
1613–1917 թթ.   Ռոմանովների արքայատոհմը Ռուսաստանում
1639 թ.    Կասրե–Շիրինի հաշտության պայմանագրի կնքումը թուրքերի 

և պարսիկների միջև
1644 թ.   Ցին կայսրության հիմնադրումը Չինաստանում
1648  թ.    Վեստֆալյան հաշտությունը՝ Երեսնամյա պատերազմի 

ավարտը. Եվրոպայի քաղաքական նոր քարտեզի ձևավորումը
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Ասպետ — Միջնադարյան Արևմտյան Եվրոպայում մանր ավատատեր, որը չուներ 
ժառանգական տիտղոս և սեփական վասալներ:

Ավատատեր — Միջնադարում մասնավոր հողային սե փա կա նա տեր: Հողը սովորա
բար շնորհվում էր թագավորի կամ խոշոր ավա տա տերերի կողմից զին
վորական կամ քաղաքացիական ծառայության դիմաց:

Արիոսականություն — Քրիս տո նե ա կան –ա ղան դա վո րա կան ուս մունք,  առա ջա
ցել է IV դա րում: Հիմ նա դի րը Ալեք սանդ րի ա յի եկե ղե ցու քա հա նա Արի ոսն 
էր. այս տե ղից էլ՝ ան վա նու մը: Արի ո սն ու նրա հետևորդ նե րը չէ ին ըն դու նում 
քրիս տո նե ա կան պաշ տո նա կան եկե ղե ցու հիմ նա կան ան փո փոխ դրույ թը՝ 
Հայր Աստ ծո և Որ դի Աստ ծո մի ա գո էու թյու նը: Ըստ Արի ո սի՝ հա վերժ է մի այն 
Հայր Աստվածը:

Բողոքականներ — Քրիստոնեության ուղղություններից մեկի՝ բո ղո քա կա
նության ներկայացուցիչներ: Նրանք դատապար տում էին կաթոլիկ եկեղեցու 
չարաշահումները, ժխտում էին եկեղեցու՝ որպես Աստծո և մարդկանց միջև 
միջ նորդի մասին ուսմունքը:

Բոյարական դումա — Ռու սի ա յում (ապա՝ Ռու սաս տան) Մեծ իշ խա նին կից գե րա
գույն խոր հուրդ (ցա րին կից՝ 1547 թ–ից) X դա րից մինչև XVIII դ.: Ազն վա կա
նու թյան այս դա սա յին– ներ կա յա ցուց չա կան մար մինն ու ներ օրենս դիր խորհր
դատ վա կան բնույթ, քն նար կում էր ներ քին և ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան 
հար ցեր:

Գիլդիա — Միջնադարյան Եվրոպայում առևտրականների միա վո րում, որ ուներ իր 
կանոնադրությունը և պաշտ պա նում էր միության անդամների շահերը:

Դեկան  (լատ.՝ տասնապետ) — 1. զինվորական աստիճան. Հին Հռոմում տասը 
զին վորի պետ, 2. ֆակուլտետի ղեկավար բարձրա գույն ուսումնական հաս
տատու թյունում:

Թագավորական դոմեն  (լատ.՝ տիրույթ) — Ֆրանսիական թագավորի ժառանգական 
հողային տիրույթների ամբողջությունը:

Ժողովուրդների մեծ գաղթ — IV–VII դարերում Հռոմեական կայսրու թյան սահ 
մա  նամերձ շրջաններից դեպի կայսրության տա րածք ներխուժած բարբա րո
սական ցեղերի տե ղա շար ժերի ընդհանուր անվանումը:

Ինդուլգենցիա  (լատ.՝ ողորմություն) — Մեղքերի թողության շնորհագիր, դրանց 
վաճառքը վերածվել էր եկեղեցու և հոգևորականության հարստացման 
աղբյուրի:

Իսլամ (արաբ.՝ հնազանդ) — Հա մաշ խար հա յին երեք կրոն նե րից մե կը (քրիս տո նե
ու թյան և բուդ դա յա կա նու թյան հետ): Հիմ նադ րել է Մու հա մեդը VII դ: Սուրբ 
գիրքը կոչվում է Ղու րան: Իս լա մի հետևորդ նե րը կոչվում են մուսուլման ներ:
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Խալիֆա (արաբ.՝ հաջորդող) — Մուսուլմանա կան պե տու թյան բո լոր մուսուլման
ների ղե կա վար. որը փո խա րի նում է մա հա ցած Մու հա մեդ մար գա րե ին:

Խաչակիր, խա չա կրաց ար շավանք ներ — 1096–1270 թթ. ըն թաց քում արևմտա եվ րո
պա կան երկր նե րի և կա թո լիկ եկե ղե ցու կող մից դե պի Արևելք կազ մա կերպ վե
ցին 8 ար շա վանք ներ քրիս տո նե ա կան սր բա վայ րե րը մու սուլ ման նե րից ազա
տագ րե լու հա մար: Ար շա վան քի մաս նա կից ներն իրենց թիկ նոց նե րին կրում 
էին խա չի նշա ն. այս տե ղից էլ՝ նրանց խա չա կիր ան վա նումը:

Խորհրդարան (պառլամենտ) (ֆրանս.՝ խոսելու տեղ) — Բարձրագույն ներկայա ցուց
չական օրենսդիր մար մին: Առաջին խորհրդարանը հարվիրվել է Անգլիայում 
1265 թ. որպես ներկայացուցչական մար մին: Ուրիշ երկրներում այն կոչվում է 
կոնգրես, կոր տեսներ, ռայխստագ, սեյմ և այլն:

Կաբուկի — Այսպես է կոչվում թատրոնը միջնադարյան Ճապոնիայում:
Հավատաքննություն (ինկվիզիցիա) (լատ.՝ հետաքննություն) — Կաթոլիկ եկեղեցու 

դատական և քննչական կազ մա կերպություն, որը ստեղծվել է կաթոլիկ եկե
ղե ցու հակառակորդներին հալածելու համար: Գոյու թյուն է ունեցել XIII–XIX 
դդ. Արևմտյան Եվրոպայի գրեթե բոլոր երկրներում, հատ կապես մոլեգնել է 
Իսպանիայում և Իտալիայում:

Հայկական ար քա յա տոհմ — Բյուզանդիայում 867–1056 թթ. կառավարած Հայ կա կան 
(Մակեդոնական) արքա յատոհմ: Հիմնա դիրն էր հայազգի Վասիլ (Բարսեղ) I–ը:

Հերետիկոս — Աղանդավոր մարդ, որը հրաժարվել է քրիս տո նեական հավատքից, 
եկեղեցական կանոններից և ծի սակատա րություններից: Հերետիկոսները դա
ժա նորեն հետա պնդվում էին եկեղեցու և իշխա նու թյուն ների կողմից:

Հիջրա —Մեքքայից Մեդինա Մուհամեդի փախուստը. այն տեղի է ունեցել 622 թ.: 
Այս տարեթիվն էլ համար վում է մու սուլ մա նական թվականության առաջին 
տարին:

Ճիզվիտներ (հիսուսյաններ (Հիսուս ան վան լատ. ձևից)) — Կաթոլիկ վանական միա
բանության անդամներ (ինքնանվանումը՝ «Հիսուսի ընկերություն»): Հիմ
նա դրել է իսպանացի ազնվական Իգնատիոս Լոյո լան Փարի զում 1540 թ.: 
Նպատակն է՝ կաթո լի կու թյան պաշտպանությունն ու տարածումը, Հռոմի 
պապի իշխանության ամրապնդումը: 1990–ական թվական ների կեսերին 
ճիզվիտների միաբանությունը ավելի քան 24 հա զար անդամ ուներ:

Մայորդոմ (լատ.՝ տան ավագ) — Ֆրանկական թագա վո րու թյունում Մերովինգների 
օրոք (V դ. վերջ–VIII դ. սկիզբ) արքունի տնտեսության և թագա վո րա կան 
ունեցվածքի կառավարիչը: Մայորդոմին նշա նակում էր անձամբ թագավորը: 
Աստիճա նա բար մայորդոմի պաշտոնը դարձավ ժառան գա կան: Հետագայում 
նրանք իրենց ձեռքում կենտրոնացրին պե տա կան ամբողջ իշխանությունը:

Մանուֆակտուրա — Աշխատանքի բաժանման և տեխնիկայի վրա հիմնված ձեռ
նար կություն: 
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Նոր ման ներ, վիկինգ ներ, վարյագ ներ — Սկանդինավիայում վաղ միջնադարում 
բնակ վող ցեղերի ընդհանրական անվանումներ:

Շիաներ և սուննիներ — Իսլամի երկու ուղղություններ: Գլխավոր տար բե րու թյունը 
այն հարցի շուրջ է, թե ով է Մուհամեդի ժա ռանգորդը:

Պապական պե տու թյուն (մարզ) — Ստեղծվել է VIII դարում Միջին Իտալիայում: 
Հռոմի պապի աշխարհիկ իշ խանության տարածք: Հզորության գագաթ նա
կե տին է հասել XII–XIV դարերում, երբ Հռոմի պա պե րը փորձում էին իրենց 
ենթարկել եվրո պա կան երկրների գահակալներին:

Ռեկոնկիստա — Պիրենեյան թերակղզու բնիկ ժողովուրդների կող մից մուսուլման
ներից իրենց հողերի հետ նվաճ ման երկարատև ժամանակաշրջանը (VIII–XV 
դդ.): Այն սկսվել էր արաբների կողմից Իսպանիայի գրա վումից անմիջապես 
հետո: Ռեկոնկիստային մաս նակցել են քրիստոնյա թա գա վո րու թյուն ները:

Ռեֆորմացիա   (լատ.՝ վերափոխում) — Արևմտ յան և Կենտ րո նա կան Եվ րո պա յում 
XVI դ. առա ջին կե սում սկսված հա սա րա կա կան քաղաքական շար ժում: Այն 
ուղղված էր կա թո լիկ եկե ղե ցու ար մա տա կան վե րա փոխ մա նը: Ռե ֆոր մա ցի ա
յի սկիզ բը դր վել է 1517 թ. Գեր մա նի ա յում Մար տին Լյու թե րի ելույթով: Ռե ֆոր
մա ցի ա յի գա ղա փա րա խոս նե րը ժխտում էին կա թո լիկ եկե ղե ցու անհ րա ժեշ
տու թյու նը, հրա ժար վում էին երկր պա գել սր բա պատ կեր նե րը: Ռե ֆոր մա ցի ան 
սկիզբ դրեց բո ղո քա կա նու թյա նը՝ որ պես քրիս տո նե ու թյան նոր ուղղություն:

«Ռուսկայա  պրավդա» — Ռուսական օրենքների առաջին գրավոր հա վա քա ծուն. 
ստեղծվել է Յարոսլավ Իմաստունի օրոք:

Սամուրայ — Ռազմաավատատիրական դաս, զինվորական կաստա Ճապոնիայում: 
Նույնն է, ինչ ասպետը:

Սյոգուն — Ճապոնիայի ռազմաավատատիրական կառա վա րիչ ների տիտղոս XII 
դարից մինչև XIX դ. երկրորդ կեսը: Նրանց օրոք կայսերական արքայատոհմը 
զրկված էր իրական իշխանությունից:

Սրբազան հռոմեա կան կայսրություն — Ստեղծվել է 962 թ., երբ գեր մանական 
թագավոր Օտտոն I–ը Հռոմում պապի կողմից թագադրվեց Հռոմեական 
կայսրության թագով: Գերմանական թագավորությունը պաշտոնապես սկսեց 
կոչվել Գերմանական ազգի սրբազան հռոմեական կայսրություն:

Սքոլաստիկա   (հուն.՝ դպրոց բառից) — XI–XIV դդ. միջնադարյան կրոնական 
փիլիսո  փա յու թյուն, որը աչքի էր ընկնում պնդումների ան ժխտե լիությամբ: 
Բնագիտության զարգացման հետ սքոլաստիկան անկում ապրեց:

«Վարյագներից հույ   ներ տանող ճա նա պարհ» – Այս անունով է հայտնի այն 
առևտրական ճանապարհը, որը սկսվում էր Բալթիկ ծովից և հասնում Բյու
զան դիայի մայրաքաղաք Կոստանդնու պոլիս:

Վերածնունդ    (Ռենեսանս) — Հասարակական–քաղաքական, մշակու թային շար
ժում. սկսվել է Իտալիայում XIV դարում: Վե րա  ծնունդը նշանավորվել է խոշոր 
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հայտնագոր ծու թյուն ներով ու գյուտերով, ինչպես նաև անտիկ մշա կույթի 
նկատմամբ հետաքրքրության արթ նաց մամբ: Բուռն կերպով զարգացել են 
գիտու թյունն ու արվեստը:

«Վերջին հռոմեացի կայսր» — Պատմության մեջ այդ անունով է մտել Արևելյան 
հռոմեական կայսրության (Բյուզանդիա) կայսր Հուստինիանոս I–ը (527–565 
թթ.):

Ցար (լատ.՝ կեսար) — Ռու սաս տա նում 1547–1721 թթ. պե տու թյան ղե կա վա րի պաշ
տո նա կան տիտ ղո սը: Առա ջի նը ցար է թա գադր վել Իվան IV Ահե ղը: Պյոտր 
I–ի օրոք փո խա րին վել է կայսր տիտ ղո սով, բայց շա րու նակ վել է գոր ծած վել 
մինչև 1917 թ.` ինք նա կա լու թյան տա պա լու մը:

Ուլուս (փոխարքայություն) — Մոնղոլական տերության վարչաքաղաքական խոշոր 
միավորների անվանումը:

«Քա ղա քա ցի ա կան իրա  վուն քի հա վա քածու» — Հուստինիանոս I–ի օրոք կազմված 
օրենքների ժո ղովածու, որի մեջ հավաքված են հռոմեական կայսրերի 
հրապարակած օրենքները:

Քրիստոնեական եկեղեցու 1054 թ. բաժանումը — Տե ղի է ու նե ցել Հռո մի պա պի 
և Կոս տանդ նու պոլ սի պատ րի արք ի միջև քրիս տո նե ա կան եկե ղե ցում գե րա
կա յե լու համար պայքարի արդյունքում: Պա պը և պատ րի ար քը բա նադ րել են 
միմ յանց: Բա ժան մա նը նպաս տել են նաև արևմտ յան և արևել յան քրիս տո նե
ա կան եկե ղե ցի նե րի հա վատ քի, ծե սե րի, կազ մա կերպ չա կան տար բե րու թյուն
նե րը, որոնք առա վել հս տակ ի հայտ են եկել դեռ VII դա րում: 

Օպրիչնինա   (Опричь — բացի) — Ռու սաս տա նում XIV–XV դդ. իշ խա նու թյան մի մա
սը, որը իշ խա նի մա հից հե տո հատ կաց նում էին նրա այրուն՝ բացի մյուս հո ղա
բա ժին նե րից: 1565–1572 թթ. Իվան Ահե ղի հո ղա բաժ նի ան վա նու մը, որ առանձ
նաց ված էր երկ րի հա րուստ հյու սի սում, հա րա վում և կենտ րո նում, մտ նում էր 
նաև Մոսկ վա յի մի մա սը: Օպ րիչ նի նա յում նա մտց րեց սե փա կան կա ռա վա րու
մը՝ Բո յա րա կան դու մա, պրի կազներ, զորք: Օպ րիչ նի նա սկ սե ցին ան վա նել նաև 
Իվան IV–ի ամ բողջ  պե տա կան հա մա կար գը՝ զանգ վա ծա յին բռ նու թյուն ներ, մա
հա պա տիժ, հո ղե րի բռ նագ րա վում և այլն:
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱԺԻՆ  1  ՎԱՂ ՄԻՋՆԱԴԱՐ

§ 1.     ՊԱՅՔԱՐ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
§ 2.  ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ
§ 3.  ԲՅՈՒԶԱՆԴԻԱՅԻ ՈՍԿԵԴԱՐԸ
§ 4.   ԲՅՈՒԶԱՆԴԻԱՅԻ ՎԵՐԵԼՔԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ (ՄԱԿԵԴՈՆԱԿԱՆ) ՀԱՐՍՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐՈՔ
§ 5.  ԿԱՐՈԼԻՆԳՆԵՐԻ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
§ 6.   ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
§ 7.  ԱՆՀԱՆԳԻՍՏ ԵՎՐՈՊԱՆ
§ 8.  ՀԻՆ ՌՈՒՍԻԱՆ

ԲԱԺԻՆ  1  ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ԲԱԺԻՆ  2 ՄԻՋՆԱԴԱՐԸ ԾԱՂԿՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

§ 9. ԱՎԱՏԱՏԻՐԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
§ 10.  ԽԱՉԱԿՐԱՑ ՇԱՐԺՈՒՄԸ
§ 11.  XIII ԴԱՐԻ ՆՇԱՆԱՎՈՐ ՏԻՐԱԿԱԼՆԵՐԸ
§ 12.  ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ XI–XIII ԴԱՐԵՐՈՒՄ
§ 13.  ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԲԱԺԻՆ  2  ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ԲԱԺԻՆ  3 ՄԻՋՆԱԴԱՐԻ ՄԱՅՐԱՄՈՒՏԸ

§ 14. ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԵՐՊԱՐԱՆԱՓՈԽՈՒՄԸ
§ 15.  ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ
§ 16. ՀԱՐՅՈՒՐԱՄՅԱ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ
§ 17.  ԲՅՈՒԶԱՆԴԻԱՅԻ ԱՆԿՈՒՄԸ
§ 18.  ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ

ԲԱԺԻՆ  3  ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
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ԲԱԺԻՆ  4  ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐԸ ՄԻՋՆԱԴԱՐՈՒՄ

§ 19.  ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԽԱԼԻՖԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ
§ 20.  ՔՈՉՎՈՐԱԿԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
§ 21. ՀՆԴԿԱՍՏԱՆԸ IV–XVII ԴԱՐԵՐՈՒՄ
§ 22.   ՉԻՆԱՍՏԱՆԸ ԵՎ ՃԱՊՈՆԻԱՆ ՄԻՋՆԱԴԱՐՈՒՄ

ԲԱԺԻՆ  4  ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ԲԱԺԻՆ  5 ՆՈՐ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԾՆՈՒՆԴԸ

§ 23.  ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՄԵԾ ՀԱՅՏՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
§ 24.  ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ
§ 25.  ՌԵՖՈՐՄԱՑԻԱՆ
§ 26.  ՆՈՐ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԾՆՈՒՆԴԸ
§ 27.   ՆՈՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԲԱԺԻՆ  5  ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՌԱՐԱՆ


