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  Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան 
եր կու շր ջա փու լե րը

 Պա տա նի՛ բա րե կամ, այս ուսումնական տա րում դու կու սում նա սի րես հա մաշ-
խար հային պատ մու թյան եր րորդ խո շոր շր ջա նը՝ Նոր դա րե րը։ Պատ մու թյունն ը նդ-
հա նուր առ մամբ ներ կա յա նում է որ պես հա սա րա կու թյան ա ռա ջա դի մա կան զար-
գաց ման գոր ծըն թաց։ Ան շուշտ, այդ ա ռա ջըն թա ցը չի ե ղել կա յուն և հա վա սա րա-
չափ։ Տար բեր ե րկր նե րում այն ու նե ցել է իր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը. եր բեմն՝ 
ա րագ վե րելք, եր բեմն՝ տևա կան լճա ցում կամ ան կում։ 

Ա ռա ջըն թա ցի կար ևոր չա փա նիշ նե րից է տվյալ հա սա րա կու թյան՝ նյու թա կան 
բա րիք ներ ար տադ րե լու կա րո ղու թյու նը։ Դրան հա մա պա տաս խան էլ ձևա վոր վում 
են մարդ կանց տն տե սա կան, ըն կե րային (սո ցի ա լա կան), մշա կու թային և քա ղա քա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րը։

 Հա սա րա կա կան նոր հա րա բե րու թյուն նե րի ձևավորու մը տևա կան գոր ծըն թաց է։ 
Այդ պի սի մի գոր ծըն թաց սկզբ նա վոր վեց Նոր պատ մու թյան ար շա լույ սին՝ XVII դ. 
սկզ բին։ Այն հան գեց րեց ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան ձևա վոր մա նը։ Նկա-
տի ու նե նա լով նրա ձևա վոր ման տա րա ծաշր ջա նը՝ վեր ջինս ան վա նում են նաև եվ-
րո պա կան կամ ա րևմ տյան հա սա րա կու թյուն, իսկ եր բեմն նաև կա պի տա լիս տա-
կան կամ բուր ժուա կան՝ նկա տի ու նե նա լով սե փա կա նու թյան այն նոր ձևը (կա պի-
տալ), ո րը հա տուկ էր նրան։  Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան պատմությունը 
ներկայացվում է երեք շրջա փու լով։  Դրանցից երկուսը ընդգրկում են Նոր դարերը:

Ա ռա ջինն ը նդ գր կում է XVII դ. մինչև XIX դ. կե սը։ Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում 
սկզբ նա վոր վեց և զար գա ցավ ար դյու նա բե րա կան ար տադ րու թյու նը, ձեռ քի աշ խա-
տան քին փո խա րի նե լու ե կան մե քե նա ներն ու սար քա վո րում նե րը։ Դա ար դյունք էր 
ար դյու նա բե րա կան հե ղաշրջ ման։ Հա սա րա կու թյան ա ռա ջա տար դա սե րը դար ձան 
ձեռ նե րեց նե րը և բան վոր նե րը։ Ձևա վոր վեց ազ գային մի աս նա կան շու կան։ Խո րա-
ցան տար բեր ե րկր նե րի և աշ խար հա մա սե րի միջև տն տե սա կան կա պե րը։ Ի հայտ 
ե կան մեծ քա ղաք ներ։ 

Երկ րորդ շր ջա փու լն ընդգրկում է XIX դ. կե սից մինչև XX դ. սկիզ բը։ Այդ ըն-
թաց քում ա վարտ վեց ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան ձևա վո րու մը։ Հա սա րա-
կա կան կյան քում մե ծա ցավ գի տու թյան և տեխ նի կայի դե րը։ Ար տադ րու թյունն ը նդ-
լայն վեց և հա սավ մեծ ծա վալ նե րի։ Ա ռա ջա վոր ե րկր նե րում գե րիշ խող դար ձավ 
ծանր ար դյու նա բե րու թյու նը։ Ա ռա ջա ցավ հա մաշ խար հային մի աս նա կան շու կա։ 

* ՆԵ ՐԱ ԾՈՒԹՅՈՒՆ
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Ա վե լա ցավ խո շոր քա ղաք նե րի թի վը, բարձ րա ցավ բնակ չու թյան կեն ցա ղային ու 
կր թա կան մա կար դա կը։

 Հա սա րա կա կան–քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րը

 Նոր դա րե րում տե ղի ու նե ցան հա սա րա կա կան կար գի ար մա տա կան փո փո խու-
թյուն ներ։ Ա  վա տա տի րա կան հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րին փո խա րի նե-
լու էր գա լիս ժո ղովր դա վա րու թյու նը։ Միջ նա դա րյան ժո ղո վուրդն սկ սում էր կազ-
մա վոր վել որ պես ար դի ա կան ա զգ։ Ազ գը մի աս նա կան էր, գի տակ ցում էր իր շա հե-
րը և ու ներ կամք՝ բա րե նո րո գե լու իր հա սա րա կա կան կար գը և մաս նակ ցե լու դրա 
կա ռա վար մա նը։ Վե րա ցան դա սե րի (ա զն վա կա նու թյուն, հոգ ևո րա կա նու թյուն, գյու-
ղա ցի ու թյուն) միջև առ կա նախ կին ան ջր պետ նե րը։ Բո լո րը օ րեն քի ա ռաջ ճա նաչ վե-
ցին ա զատ և հա վա սար քա ղա քա ցի ներ։ Սկ սեց ձևա վոր վել քա ղա քա ցի ա կան հա-
սա րա կու թյու նը։

 Հին կար գե րը, սա կայն, դժ վա րու թյամբ է ին զի ջում ի րենց տե ղը։ Հա ճա խա կի 
դար ձան հե ղա փո խու թյուն նե րը։ Իշ խա նու թյան հա մար հնի և նո րի կողմ նա կից նե-
րի միջև ծայր էր առ նում քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազմ։ Հե ղա փո խու թյուն նե րը եր-
բեմն մեծ ազ դե ցու թյուն է ին թող նում նաև այլ ե րկր նե րի վրա։ Այդ պի սին էր, օ րի-
նակ՝ Ֆրան սի ա կան մեծ հե ղա փո խու թյու նը (1789–1799)։

 Սա կայն հե ղա փո խու թյուն նե րը ա ռա ջըն թա ցի մի ակ ու ղին չէ ին։ Նո րի հաս տատ-
ման ճա նա պար հին ո րոշ ազ գեր գե րա դա սում է ին ի րա կա նաց նել նպա տա կաս լաց և 
աստիճանական բա րե նո րո գում ներ։ Նրանք խու սա փում է ին մեծ ցն ցում նե րից և 
հաս նում հա ջո ղու թյուն նե րի տն տե սու թյան, պե տա կան կա ռա վար ման, մշա կույ թի 
աս պա րեզ նե րում։ Այդ ու ղին ա վե լի հատ կան շա կան էր Ա նգ լի այի հա մար։

 Նոր դա րե րին բնո րոշ էր նաև ճնշ ված ժո ղո վուրդ նե րի ա զա տագ րա կան պայ-
քա րը և ազ գային պե տու թյուն նե րի ստեղ ծու մը։ Դրանք ու ղեկց վում է ին հե ղա փո-
խա կան շար ժում նե րով։ Աս վա ծի լա վա գույն օ րի նա կը հյու սի սա մե րի կյան գա ղութ-
նե րի ա զա տագ րա կան պա տե րազմն էր և Ա ՄՆ–ի կազ մա վո րու մը (1775–1783)։

 Կար ևոր փո փո խու թյուն ներ տե ղի ու նե ցան նաև մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն-
նե րում։ Ձևա վոր վե ցին ար դի մի ջազ գային ի րա վուն քի հիմ նա րար սկզ բունք նե րը։

 Մեծ չա փե րի հա սան գա ղու թային նվա ճում նե րը Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում, 
Ա սի ա յում, Աֆ րի կա յում։ Գա ղու թա ցումն ու ներ եր կա կի բո վան դա կու թյուն։ Մի կող-
մից՝ զար գա ցած եվ րո պա կան ե րկր նե րը նվա ճում է ին հե տամ նաց ժո ղո վուրդ նե-
րին՝ կո ղոպ տե լով նրանց հարս տու թյուն նե րը, ենթարկելով դաժան շահագործման, 
մյուս կող մից՝ հե տամ նաց ժո ղո վուրդ նե րը հա ղոր դա կից է ին դառ նում ար դյու նա բե-
րա կան հա սա րա կու թյան նվա ճում նե րին։ 

Ընդ հա նուր գծե րով սրանք են պատ մա կան զար գաց ման այն կար ևոր ար դյունք-
նե րը, ո րոնց մա սին ա վե լի հան գա մա նա լից կխոս վի դա սագր քում։



ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ
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Տեխ նի կայի ա ռա ջըն թա ցը

 Դա րեր շա րու նակ մար դիկ ձգ տել են ա վե լաց նելու 
նյու թա կան բա րիք նե րի ար տադ րու թյու նը, բարելավելու 
իրենց կյանքի պայմանները, բարձ րաց նելու կեն սա մա-
կար դա կը։ Ստեղ ծել են գոր ծիք ներ, սար քա վո րում ներ՝ 
ֆիզիկա կան ծանր աշ խա տան քը թեթ ևաց նե լու հա մար։ 
Այդ ուղ ղու թյամբ տպա վո րիչ նվաճում ներ ար ձա նագր-
վե ցին նոր ժա մա նակ նե րում։ 

XV–XVI դդ., ինչպես գիտեք, աշ խար հագ րա կան հայտ-
նա գոր ծու թյուն նե րի, ծո վային ա ռևտ րի ծա վալ ման, գա-
ղութ նե րի հիմն ման հետ ևան քով մեծ քա նա կու թյամբ ոս-
կի և ար ծաթ ներ մուծ վեց Եվ րո պա: Դա նպաստեց 
մարդկանց բա րե կե ցու թյան աճին: Ա վե լա ցավ բնակ չու-
թյան թի վը, մե ծա ցավ ապ րանք նե րի պա հան ջար կը։ Ար-
հես տա վո րա կան ար տադ րու թյունն այլևս չէր կա րող 
բա վա րա րել մարդ կանց աճող պա հանջ մունք նե րը: Եվ 
միջ նա դա րյան ար հես տա նո ցի փո խա րեն աս տի ճա նա-
բար ա ռա ջա ցան ա վե լի խո շոր ար տադ րա կան ձեռ նար-
կու թյուն ներ՝ մա նու ֆակ տու րա ներ։ Դրանք հայտն վե-
ցին նախ Ա նգ լի ա յում, Հո լան դի ա յում, Ֆրան սի ա յում, 
ա պա նաև Եվ րո պայի մյուս ե րկր նե րում։

 Մա նու ֆակ տու րա յում վար ձու աշ խա տող բան վոր նե-
րից յու րա քան չյու րը հմ տա նում էր ար տադ րա կան մեկ 
կամ մի քա նի գոր ծո ղու թյան մեջ։ Օ րի նակ՝ մա հու դա-
գործ բան վոր նե րից ո մանք լվա նում է ին բուր դը, մյուս-
նե րը՝ մա նում, մի մա սը ներ կում էր, մյուս մա սը՝ գոր ծում։ 
Աշխատանքի բաժանման ար դյուն քում խո րա ցավ աշ-
խա տան քի մաս նա գի տա ցու մը, և բարձ րա ցավ ար տադ-
րո ղա կա նու թյու նը։  Սա կայն մա նու ֆակ տու րա նե րում 
աշ խա տան քը գերազանցա պես ձեռ քով էր կա տար վում։

 Դա րեր շա րու նակ է ներ գի այի գլ խա վոր աղ բյու րը 
ե ղել է մար դու և կեն դա նի նե րի մկա նային ու ժը։ Աշ խա-
տան քը հեշ տաց նե լու հա մար օգ տա գործ վել են նաև 

1 ԱՐ ՄԱ ՏԱ ԿԱՆ ՏԵ ՂԱ ՇԱՐ ԺԵՐ 
ՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
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բնու թյան ու ժե րը՝ ջուրը, քա մին, կրակը։ Ուշ միջ նա դա-
րում դրանց կիրառումն ավելի մեծ չա փե րի հասավ։ 
Ջրա նի վը, որ հայտ նի էր դեռ Հին աշ խար հում, լայն տա-
րա ծում ստացավ։ Ար դեն XVI դ. ջրանիվի է ներ գի այով 
է ին աշ խա տում խա ռա տային հաս տոց ները, սղոց ները, 
դարբ նոց նե րի փուք սերը, մա հու դա գոր ծա կան մամ լիչ-
ները և այլն։ 

Է ա կան ա ռա ջըն թաց ապ րեց նաև զի նա գոր ծու թյու նը։ 
Մե ծա ցան թն դա նոթ նե րի չա փե րը և հզո րու թյու նը։ Գոր-
ծո ղու թյան մեջ մտան պատ րույ գով, ի նչ պես նաև կայծ-
քա րով հրա ցան նե րը և ա տր ճա նակ նե րը։ 

Այս պի սով՝ մա նու ֆակ տու րա նե րը էա պես նպաս տե-
ցին աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճին և 
տեխ նի կայի ա ռա ջըն թա ցին։

 Գյու ղատն տե սու թյան վե րա զի նու մը

XVII–XVIII դդ. աշ խար հի բնակ չու թյան մեծ մա սը 
զբաղ ված էր գյու ղատն տե սու թյամբ։ Նույ նիսկ ա րագ 
զար գա ցող Եվ րո պա յում հո ղի մշակ մամբ զբաղ ված էր 
բ նակ չու թյան գրեթե 90 %–ը։ Տեխ նի կան հե տամ նաց էր. 
հո ղը մեծ մա սամբ մշա կում է ին ա րո րով և բրի չով։

 Գյու ղատն տե սու թյունն ա մե նից ա րագ զար գա նում 
էր Ա նգ լի ա յում։ Այն տեղ մա նու ֆակ տու րա ներ ա ռա ջա-
նում է ին նաև գյու ղա կան վայ րե րում։ Հատ կա պես շատ 
է ին գործ ված քե ղեն ար տադ րող մա նու ֆակ տու րա նե րը։ 
Դա մե ծաց նում էր բր դի պա հան ջար կը, որն էլ խթա նում 

ՋԵՅՄՍ Ո ՒԱՏՏ
(1736–1819)

Ծն վել է Շոտ լան դի ա յում։ 
Պա պը եղել է մա թե մա տի-
կայի և ծո վագ նա ցու թյան 
դա սա խոս, հայ րը՝ գոր ծա-
րար։ Վաղ հա սա կից սի րել է 
մա թե մա տի կան և դրս ևո րել 
գյու տա րա րա կան հա կում-
ներ։ Ի վեր ջո՝ Գլազ գոյի հա-
մալ սա րա նում դարձել է գոր-
ծի քա գործ վար պետ։
1768 թ. ստեղ ծել է իր ա ռա ջին 
շո գե շար ժի չը: Այն կա տա րե-
լա գոր ծելով՝ ստեղ ծել է նաև 
շո գե շար ժի չի աշ խա տան քը 
կար գա վո րող այլ սար քեր։ 
Շո գե շար ժի չի ստեղ ծու մը XIX 
դա րում Ա նգ լի ային և եվ րո-
պական մյուս երկրներին 
հնա րա վո րու թյուն տվեց ար-
դյու նա բե րու թյան մեջ կա-
տա րե լու մեծ թռիչք։
Ա ռա ջինը նա է, որ պես հզո-
րու թյան չափման մի ա վոր, 
ա ռաջ քա շել ձի աու ժի գա ղա-
փա րը։ Հե տա գա յում նրա 
ա նու նով կոչ վեց հզո րու թյան 
չափման մյուս մի ա վո րը՝ 
վատ տը։

Մա նու ֆակ տու րա
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էր ոչ խա րա բու ծու թյան զար գաց մա նը։ Կեն դա նի նե րին 
կե րակ րե լու և պա հե լու նպա տա կով ցան կա պա տու մ էին 
հա մայ նա կան ա րո տա վայ րե րը։ XVIII դ. վեր ջին այդ գոր-
ծըն թա ցը հիմ նա կա նում ա վարտ վեց. ամ րագր վեց հո ղի 
մաս նա վոր սե փա կա նու թյու նը։

 Զար գա ցավ ե րկ րա գոր ծու թյու նը։ Ը նդ լայն վե ցին ցան-
քա տա րա ծու թյուն նե րը, ո ռոգ ման ջրանցք նե րը։ Բեր-
քատ վու թյան ա ճին նպաս տում էր նաև հո ղի պա րար-
տա ցու մը գո մաղ բով, կրա քա րով, ծո վա տիղ մով և այլն։ 
Ուն ևոր տն տե սու թյուն նե րում հո ղը հեր կում է ին գու թա-
նով, ցանք սը կա տա րում սերմ նա ցա նով։ Խոր հեր կը, 
պա րար տա ցու մը, սեր մե րի հա մա չափ ցանք սը և ո ռո գու-
մը 2–2,5 ան գամ ա վելի բերք է ին ա պա հո վում։

 Գյու ղատն տե սու թյան զար գաց մա նը խթա նեց նաև 
խո շոր քա ղաք նե րի ա ռա ջա ցու մը։ Դրանք գյու ղատն տե-
սա կան մթերք նե րի մեծ սպա ռող ներ է ին։ Ստեղծ վե ցին 
ցո րե նի, գա րու, վար սա կի, մր գե րի ու բան ջա րե ղե նի նոր 
տե սակ ներ։ Ներ մուծ վե ցին նոր մշա կա բույ սեր՝ կար տո-
ֆիլ, շաղ գամ։ 

Այս ա մե նի հետ ևան քով գյու ղատն տե սու թյու նը վե-
րած վեց ար տադ րու թյան առանձին բնա գա վա ռի, որի 
կազ մա կեր պումն սկ սեց դր վել գի տա կան հիմ քե րի վրա: 
Մի այն XVII դ. ա ռա ջին կե սին Ա նգ լի ա յում լույս տե սավ 
գյու ղատն տե սու թյան մա սին մոտ 50 ա նուն գիրք։ Այս մի-
տում նե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում տա րած վե ցին նաև 
Եվրոպայի մյուս ե րկր նե րում։

 
Ար դյու նա բե րա կան հե ղաշր ջու մը

 Մա նու ֆակ տու րան բա վա կանին տա րած ված էր 
XVIII դ. Եվ րո պա յում: Սա կայն ար տադ րու թյան մեջ տի-
րա պե տող ձեռ քի աշ խա տան քը այլևս չէր ապահովում 
արտադրության առաջընթացը։  Աս տի ճա նա բար ան ցում 
կա տար վեց մա նու ֆակ տու րայից մե քե նա գոր ծա րա-
նային ար տադ րու թյան։  Այդ ան ցու մը հայտ նի է ար դյու-
նա բե րա կան հե ղա շրջում ա նու նով։ 

Նման ու ղի ով ա ռա ջինն ըն թա ցավ Ա նգ լի ան։ Նրա վե-
րա զի նու մը տևեց XVIII դ. 60–ա կան թթ. մինչև XIX դ. 40–
ա կան թթ.։ Ա նգ լի այում էին գտնվում ա մե նից շատ և կա-
տա րյալ մա նու ֆակ տու րա ները։ Ա նգ լի ա ցի ձեռ նե րեց նե-Մե տա ղա ձուլ ման հնոց
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րը կու տա կել է ին մեծ կա պի տալ, որը սկսեցին ներդ նել 
ար տադ րու թյան մեջ։

 Կա պի տա լը հարս տու թյուն է, ո րը ձեռ նե րե ցը, ներդ-
նե լով ար տադ րու թյան մեջ, նոր շա հույթ է ստա նում։

Ժա մա նա կի ըն թաց քում կապիտալը՝ դառ նալով սե-
փա կա նու թյան գլ խա վոր ձև, հիմ ք է դնում նոր՝ կա պի-
տա լիս տա կան հա սա րա կար գի ձևավորման։

 Ձեռ նե րեց նե րը մի ջոց ներ չէ ին խնա յում տեխ նի կա-
կան գյու տեր և գի տա կան հայտ նա գոր ծու թյուն ներ հո-
վա նա վո րե լու գոր ծում։ Ա ռա ջին սար քե րը ներդր վե ցին 
մա նա ծա գոր ծու թյան մեջ, կա ռուց վեցին ա ռա ջին գոր-
ծա րա նները։ Սար քե րի և մե քե նա նե րի կի րա ռու մը մի 
քանի ան գամ ա վե լաց րեց աշ խա տան քի ո րակն ու ար-
տադ րո ղա կա նու թյու նը։

 Ճար տա րա գետ նե րը ձգ տում է ին ստեղ ծելու հա մընդ-
հա նուր շար ժիչ։ Ար դի ա կան էր գո լոր շու ու ժի օգ տա-
գործ ման գա ղա փա րը, ո րն ի րա կա նու թյուն դարձ րեց 
ան գլի ա ցի ճար տա րա գետ Ջ. Ուատ տը։ Նա իր շոգե-
շարժիչի հիմքի վրա 1784 թ. ստեղ ծեց ա ռա ջի ն շո գե-
մեքենան։

 Շո գե շար ժի չի գյուտը հե ղաշր ջում ա ռա ջաց րեց։ 1807 
թ. Ռ. Ֆուլ տո նը Ա ՄՆ–ում ստեղ ծեց ա ռա ջին շո գե նա վը։ 
XIX դ. ա ռա ջին կե սին հա զա րա վոր շո գե նա վեր ար դեն 
ա կո սում է ին ծո վերն ու օվ կի ա նոս նե րը։ 1814 թ. ան գլի ա-
ցի ճարտարագետ Ջ. Ստե ֆեն սո նի գլ խա վո րու թյամբ 
ստեղծ  վեց ա ռա ջին շո գե քար շը, ի սկ 1823 թ.՝ ա ռա ջին եր-
կա թու ղին։ Մինչև XIX դ. կե սը Ա նգ լի ա յում և մյուս ե րկր-

ՋՈՐՋ ՍՏԵ ՖԵՆ ՍՈՆ
(1781–1848)

 
Անգ լի ա ցի ի նք նուս ճար տա-
րա գետ։ 1814 թ. ստեղ ծել է շո-
գե քարշ, ո րի օգ նու թյամբ քա-
րա ծուխ է հան վել հան քից։ 
1823 թ. հիմ նել է աշ խար հում 
ա ռա ջին շո գե քարշ նե րի գոր-
ծա րա ն, որ տեղ ստեղծ վել է 
«Հր թիռ» շո գե քար շը՝ ժա մում 
50 կմ ա րա գու թյամբ։ Նույն 
թվա կա նին նրա գլ խա վո րու-
թյամբ կա ռուց վել է ա ռա ջին 
եր կա թու ղին։ 
1836 թ. Լոն դո նում ստեղ ծել է 
եր կա թու ղի նե րի նա խագծ-
ման գրա սե նյակ։

Ա ռա ջին շո գե նա վը
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նե րում կա ռուց վե ցին հա զա րա վոր կի լո մետր եր կա րու-
թյամբ եր կա թու ղի ներ։

XIX դ. ա ռա ջին կե սին կտ րուկ ա վե լա ցավ թուջի (չու-
գու նի) և պող պա տի ար տադ րու թյու նը։ Ստեղծ վե ցին նոր 
մե տա ղա հա լոց ներ, որ տեղ ստա նում է ին պող պա տի 
բարձ րո րակ տե սակ ներ։ 

Ար տադ րու թյան ա մե նա տար բեր ճյու ղե րի ան նա խա-
դեպ զար գա ցու մը Ա նգ լի ան դարձ րեց մեկ տն տե սա կան 
ամ բող ջու թյուն: Զարգացավ հա մազ գային շու կան։ Շու-
կան էր որոշում՝ ի նչ ար տադ րել, ի նչ ո րա կի ու քա նա կի և 
ի նչ գնով վա ճա ռել։ 

Ար դյու նա բե րա կան հե ղաշրջ ման ա վար տին Ա նգ լի-
ան դար ձավ աշ խար հի ա մե նա զար գա ցած եր կի րը։ 1851 
թ. Լոն դո նում կազ մա կերպ վեց տն տե սա կան նվա ճում-
նե րի ա ռա ջին հա մաշ խար հային ցու ցա հան դե սը։ Ցու-
ցա հան դե սին մաս նակ ցել են նաև հայ ձեռ նե րեց ներ, 
ո րոնց ար տադ րան քի նմուշ ներն ար ժա նա ցել են բարձր 
պարգև նե րի։ 

« Բյու րե ղա պա կյա ա պա րան-
քը» Լոն դո նում, որտե ղ 1851 թ. 
անցկացվեց տնտե սա կան 
նվա ճումների հա  մաշ խար-
հային առաջին ցու ցա հան-
դեսը։

ՌՈԲԵՐՏ ՖՈՒԼ ՏՈՆ
(1765–1815)

 
Ա մե րի կա ցի գյու տա րար, 
ճար տա րա գետ։ Ապ րել է Փա-
րի զում։ 1800 թ. ստեղ ծել է լո-
ղա ցող ա կան և սու զա նավ։ 
1803 թ. Սե նա գե տում փոր-
ձար կվեց նրա ա ռա ջին շո գե-
նա վը, ո րի ա րա գու թյու նը 7 
կմ/ժ է ր։ Ա ՄՆ–ում 1807 թ. 
Հուդ զոն գե տում փոր ձար-
կում է իր նոր շո գե նա վը։ Դա 
շո գե նա վային ե րթևե  կու թյան 
սկիզբն էր։ Ռ. Ֆուլ տո նը նաև 
կա ռու ցել է ռազ մա կան շո գե-
նավ, ո րն օգ տա գործ վել է 
1812–1814 թթ. Ա նգ լի այի դեմ 
պա տե րազ մում։
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ի ՞նչ է մա նու ֆակ տու րան։ Ին չո՞վ էր այն տար բեր վում միջ նա դա րյան ար հես տա-

նոց ից։
2. Ո ՞ր ե րկր նե րում ա ռա ջի նը ստեղծ վե ցին մա նու ֆակ տու րա ներ։
3. Փաս տե րով ցո՛ւյց տվեք, որ մա նու ֆակ տու րա նե րի ա ռա ջա ցու մը նպաս տեց աշ-

խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյան ա ճին և տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցին։
4. XVII–XVIII դա րե րում ի ՞նչ գոր ծոն ներ խթա նե ցին գյու ղատն տե սու թյան զար-

գաց մա նը։
5. Ի ՞նչ է ար դյու նա բե րա կան հե ղաշր ջու մը։ Ո ՞ր ե րկ րում և ե ՞րբ ա ռա ջի նը տե ղի ու-

նե ցավ ար դյու նա բե րա կան հե ղաշր ջում։
6. Ե ՞րբ է կա ռուց վել աշ խար հում ա ռա ջին գոր ծա րա նը։
7. Տեխ նի կա կան ո ՞ր գյու տե րը և գի տա կան հայտ նա գոր ծու թյուն նե րը նպաս տե-

ցին ար դյու նա բե րա կան հե ղաշրջ ման ծա վալ մա նը։
8. Փաստերով հիմ նա վո րե՛ք, որ Ա նգ լի ան ար դյու նա բե րա կան հե ղաշրջ ման 

ա վար տին դար ձել էր աշ խար հի ա մե նա զար գա ցած եր կի րը։

 Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
 Տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թաց, մա նու ֆակ տու րա, աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա-
նու թյուն, ջրանիվ, մեքենագործարանային արտադրություն, ար դյու նա բե րա կան 
հե ղաշր ջում, կա պի տալ, շոգեմեքենա, շոգենավ, երկաթուղի, հա մազ գային շու-
կա, տնտեսական նվաճումների առաջին ցուցահանդես, Ջ. Ուատտ, Ռ. Ֆուլ տոն, 
Ջ. Ստե ֆեն սոն
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 Փո փո խու թյուն ներ հա սա րա կա կան կյան քում

XVII դ. սկ սած՝ տն տե սա կան ա ռա ջըն թա ցը հան գեց-
րեց Եվ րո պա յում նոր հա սա րա կար գի ձևա վոր մա նը։ Այն 
ըն դուն ված է ան վա նել ար դյու նա բե րա կան հա սա րա-
կու թյուն։

 Մենք գի տենք, որ միջ նա դա րյան հա սա րա կու թյու նը 
բաղ կա ցած էր եր կու հիմ նա կան դա սից՝ ա զն վա կա նու-
թյու նից և գյու ղա ցի ու թյու նից։ Կար ևոր դեր է ին խա ղում 
նաև հոգ ևո րա կան նե րը, ար հես տա վոր ներն ու վա ճա-
ռա կան նե րը։ Նոր ժա մա նակ նե րում հա սա րա կու թյան 
ըն կե րային (սո ցի ա լա կան) պատ կե րը հիմ նո վին փոխ-
վեց։ Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան կար ևոր դեմ-
քը դար ձան ձեռ նե րեց նե րը և բան վոր նե րը։ Ձեռ նե րեց-
նե րին ան վա նում է ին բուր ժուա, ի սկ ա վե լի ուշ նաև կա-
պի տա լիստ։

 Բուր ժուա ա սե լով՝ նկա տի ու նե ին քա ղա քի պատ վար-
ժան բնա կիչ նե րին՝ բժիշկ ներ, փաս տա բան ներ, դա տա-
վոր ներ, դե ղա գործ ներ, վա ճա ռա կան ներ, դրա մա տե րեր 
(բան կիր ներ): Դրանք մար դիկ էին, ով քեր ու նե ին կար-
ևոր մաս նա գի տու թյուն, ի նք նու րույն գործ և ապ րում է ին 
բա րե կե ցիկ կյան քով։ Ի սկ « կա պի տա լիստ» հաս կա ցու-
թյամբ շեշտ վում էր, որ տվյալ ան ձն ու նի կա պի տալ և 
ձգ տում է այն բազ մա պատ կել։ Առա վե լ ա րագ հարս տա-
նում է ին վա ճա ռա կան նե րը, դրա մա տե րե րը, նա վա տե-
րե րը։ Նրանք մաս նակ ցում է ին ար տա քին ա ռևտ րին՝ 
ստեղ ծե լով խո շոր ըն կե րու թյուն ներ։ Մաս նակ ցում է ին 
նաև ան դր ծո վյան գա ղութ նե րի հիմն մա նը։ Օ րի նակ՝ 
1600 թ. Ա նգ լի ա յում ստեղծ վեց Ար ևե լահնդ կա կան ըն կե-
րու թյու նը, ո րը գո յու թյուն ու նե ցավ մինչև XIX դ. ե րկ-
րորդ կե սը։ Նրա հետ է կապ ված Հնդ կաս տա նի գա ղու-
թա ցու մը։

 Նոր ժա մա նակ նե րում կտ րուկ մե ծա ցավ բան կե րի 
նշա նա կու թյու նը։ Գոր ծա րար նե րը ի րենց կա պի տա լը 

2 Ա ՐԴՅՈՒ ՆԱ ԲԵ ՐԱ ԿԱՆ 
ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ Ա ՐԴՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ
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շա հա վետ պայ ման նե րով բանկերում է ին պա հում, ի սկ 
ու րիշ նե րը վար կեր է ին ստա նում։ Բան կե րը նպաս տում 
է ին տն տե սու թյան զար գաց մա նը՝ դրա մա կան ներդ րում-
ներ կա տա րե լով տնտեսության տար բեր ճյու ղե րում։

Ա նգ լի ա յում ա զն վա կան նե րի մի մասն իր կալ վածք-
նե րը վե րա ծեց բուրդ ար տադ րող տն տե սու թյան։ Նրանք 
սկ սե ցին կոչ վել նոր ա զն վա կա նու թյուն։ Ա վե լի ուշ նման 
դաս ձևա վոր վեց Ֆրան սի ա յում և մյուս ե րկր նե րում։

 Նոր ժա մա նակ նե րում ծանր ճա կա տա գիր բա ժին ըն-
կավ բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյունը կազ մող գյու ղա-
ցի ու թյա նը։ Գյու ղը ներ քաշ վեց շու կա յա կան տն տե սու-
թյան մեջ։ Հա մայ նա կան հո ղե րի ցան կա պա տումն ու-
նեզր կեց գյու ղա ցի նե րի մեծ մա սին։ Այ դու հան դերձ, գյու-
ղա ցի նե րի մի փոքր մա սին հա ջող վեց ստեղ ծել սե փա կան 
տնտե սու թյուն և դառ նալ ա գա րա կա տեր (ֆեր մեր)։ 

Ինչ պի սի՞ն էր սոցիալական վի ճա կը քա ղաք նե րում։ 
Ար դյու նա բե րա կան հե ղաշրջ ման հետ ևան քով կտ րուկ 
ա ճեց քա ղա քային բնակ չու թյա ն թիվը, և քա ղաք ներն 
սկ սե ցին վճ ռո րոշ դեր խա ղալ պետության կյան քում։

 Նախ՝ ձևա վոր վեց ձեռ նե րեց նե րի դա սը, որոնց շար-
քե րում ազ դե ցիկ դար ձան ար դյու նա բե րող նե րը՝ հան քա-
հո րե րի, ձեռ նար կու թյուն նե րի, փո խադ րա մի ջոց նե րի 
տե րե րը։ Ե րկ րորդ՝ գյու ղից քա ղաք տե ղա փոխ ված գյու-
ղա ցի նե րի զանգ վածն աս տի ճա նա բար վե րած վեց ար-
դյու նա բե րա կան բան վո րու թյան։ Ար դյու նա բե րող ներն 
ու բան վոր նե րը դար ձան նոր հա սա րա կու թյան գլ խա-
վոր ու ժե րը։ Նրան ցից յու րա քան չյուրն ու ներ իր շա հերը։ 
Ձեռ նե րեց նե րը ձգ տում է ին հաս նելու իշ խա նու թյան, 
նպաս տա վոր պայ ման ներ ստեղ ծելու գոր ծա րա րու թյան 
հա մար և ստա նալու մեծ ե կա մուտ ներ։ Ի սկ բան վոր նե րը 
ձգ տում է ին բա րե լա վելու ի րենց աշ խա տան քային, հա-
սա րա կա կան և կեն ցա ղային վի ճա կը։ 

Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան ա ռա ջաց ման 
կար ևոր սոցիալական հետևանք նե րից մեկն էլ մտա վոր 
աշ խա տան քով զբաղ վող մարդ կանց թվա քա նա կի կտ րուկ 
ա ճն է ր։ Մտա վո րա կա նու թյու նը դար ձավ բազ մա մարդ՝ 
գիտ նա կան ներ, ճար տա րա գետ ներ, ի րա վա բան ներ, ու-
սու ցիչ ներ, բժիշկ ներ և այլն։ Զար գա ցած ե րկր նե րում մի-
տում կար գրա գի տու թյու նը դարձնելու հա մա տա րած։

Նոր ժա մա նակ նե րի 
ա գա րա կա տեր
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 Քա ղաք նե րի զար գա ցու մը

XVI դ. ի վեր Եվ րո պա յում քա ղաք ներն ան նա խա դեպ 
զար գա ցում ապ րե ցին։ Ձևավորվեցին ար դյու նա գոր ծա-
կան քաղաքներ, որ տեղ կենտրոնացած է ին մա նու ֆակ-
տու րա նե րը, շու կա նե րը, պա հեստ նե րը, դրա մատ նե րը։ 
Աշ խուժություն էր տիրում բոր սա նե րում, որ տեղ ձեռ նե-
րեց նե րը հան դի պում և գոր ծարք ներ է ին կն քում։ 
Ամենահայտնին Լոն դո նի Սի թի կոչվող բորսան է ր։

 XVIII դ. կե սին Ա րևմ տյան Եվ րո պա յում կար հա րյուր 
հա զա րից ա վե լի բնակ չու թյամբ 15 քա ղաք։ XIX դ. քա-
ղաք նե րում ապ րում էր Ա նգ լի այի բնակ չու թյան կե սից 
ա վե լին։ Նման մի տում էր նկատ վում նաև Ֆրան սի ա-
յում, Հո լան դի ա յում, Գեր մա նի ա յում, Ա ՄՆ–ում։ Հատ կա-
պես ա րագ է ին ա ճում Լոն դո նը, Փա րի զը, Նյու Յոր քը։

 Փոխ վե ց քա ղաքներ ի են թա կա ռուցվածքը։ Մի ա նման 
նա խագ ծերով սկ սե ցին կա ռուց վել փո ղոց ներ, տներ, 
զբո սայ գի ներ, հի վան դա նոց ներ, թատ րոն ներ, գրա դա-
րան ներ, թան գա րան ներ, դպ րոց ներ։ Հատուկ ու շադ րու-
թյուն էր դարձ վում հա մա քա ղա քային ջր մու ղի և կո յու-
ղու ստեղծ մա նը։ XIX դ. ա ռա ջին կե սին Փա րի զում և Լոն-
դո նում սկ սեց գոր ծել ա ռա ջին հա սա րա կա կան փո խադ-
րա մի ջո ցը՝ ձի ա քարշ մեծ կառ քը կամ հան րա կառ քը (օմ-
նի բուս)։

Հան րա կառք պատ կե րող հին 
լու սան կար
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 Մարդ կանց կեն սա պայ ման նե րի 
բա րե լա վու մը

 Տեխ նի կայի ա ռա ջըն թա ցը, աշ խա տան քի ար տադ րո-
ղա կա նու թյան ա ճը նպաս տում է ին նյու թա կան բա րիք-
նե րի ա վե լաց մա նը։ XVIII դ. ան գլի ա ցի տն տե սա գետ Ա. 
Սմի թը ա պա ցու ցեց, որ ազ գե րի հարս տու թյան աղ բյու րը 
աշ խա տանքն է ։

 Բա րե կե ցու թյան չա փա նի շով ան գլի ա ցի ները նույն-
պես ա ռա ջինն է ին։ Նրանց հետ ևե ցին ֆրան սի ա ցի նե րը, 
ա մե րի կա ցի նե րը, գեր մա նա ցի նե րը և այլք։ Սա կայն ազ-
գերն այդ պի սի հա ջո ղու թյան հա սան աս տի ճա նա բար՝ 
ոչ մի ան գա մից։ Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան 
ա ռա ջին փու լում աշ խա տա վո րու թյունն ապ րում էր ծանր 
պայ ման նե րում։ 

Ա մե նաըն չա զուրկ մա սը ժա մա նա կա վոր վար ձու աշ-
խա տան քով ապ րող ներն է ին՝ մեծ մասը նախկին հո ղա-
զուրկ գյու ղա ցի նե ր: Տեղափոխվելով քաղաքներ՝ նրանց 
միշտ չէ, որ հաջողվում էր աշ խա տանք գտ նել։ Շատերը 
դառ նում է ին շրջ մո լիկ, մու րաց կան կամ գող։

 Բար վոք չէր նաև մշ տա կան աշ խա տանք ու նե ցող նե-
րի վի ճա կը։ Ձեռ նե րեց նե րը նրանց աշ խա տեց նում է ին 
շատ, սա կայն վճա րում՝ քիչ։ Աշ խա տում էին օրական 
14-18 ժամ։ Բան վոր ներն ապ րում է ին խու ղե րում՝ ա ռանց 
կեն ցա ղային տար րա կան պայ ման նե րի։ Մա հա ցու թյու նը 
(հատ կա պես՝ ե րե խա նե րի) չա փա զանց մեծ է ր։ Ձեռ նե-

Նոր ժա մա նակ նե րի ար դյու-
նա բե րա կան քա ղաք
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րեց նե րը նաև շա հա գոր ծում էին կա նանց ու ան չա փա-
հաս նե րի աշ խա տան քը։ Ո մանք հու սա հատ ված կոչ է ին 
ա նում վե րա դառ նալ գյուղ։

 Սա կայն կար ա վե լի ար դյու նա վետ ճա նա պարհ։ 
Ի րենց ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու հա մար բան վոր-
ներն ստեղ ծում է ին ար հես տակ ցա կան մի ու թյուն ներ։ 
Ա նգ լի ա յում դրանք սկ սե ցին ի հայտ գալ XVIII դ. վեր ջին։ 
Բան վոր նե րը հա ճախ գոր ծա դուլների միջոցով պա հան-
ջում է ին բարձ րաց նել իրենց աշ խա տա վար ձը, կր ճա տել 
աշ խա տա ժա մանակը և այլն։

 Պե տու թյու նը մշ տա պես փոր ձում էր մեղ մել սոցիա-
լական հա կա սու թյուն նե րը։ Օ րի նակ՝ մինչև 1834 թ. Ա նգ-
լի ա յում հա րուստ նե րից հա տուկ հարկ էր գանձ վում՝ հօ-
գուտ աղ քատ նե րի։ Ի սկ XIX դ. 30–40–ա կան թթ. խորհր-
դա րանն օ րենք ներ էր ըն դու նել, ո րոնք ար գե լում է ին 
մինչև 9 տա րե կան ե րե խա նե րի աշ խա տան քը, ի սկ մինչև 
14 տա րե կան նե րի աշխատանքային օրը չէր կարող 
գերազանցել 9 ժա մը։ Նրանք պար տա դիր պետք է դպ-
րոց հա ճա խե ին։  Հե տա գա յում բան վոր նե րի հա մար սահ-
ման վեց 10– ժա մյա աշ խա տան քային օր, ճա շի ը նդ մի ջում, 
կյան քի ա պա հո վագ րու թյուն և այլն։ Ը նդ հա նուր առ-
մամբ՝ բնակ չու թյան կեն սա պայ ման նե րը, թեև դան դաղ, 
բա րե լավ վում է ին։ 
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ի ՞նչ է կոչ վում նոր ժա մա նակ նե րում ձևա վոր ված հա սա րա կար գը. ին չո՞ւ։
2. Որո՞նք էին նոր հասարակարգի գլխավոր սոցիալական ուժերը: Ձեր կար ծի-

քով՝ ին չո՞վ է ին տար բեր վում ձեռ նե րեցն ու բան վո րը միջ նա դա րյան ա զն վա-
կա նից և գյու ղա ցուց։

3. Ով քե՞ր և ի նչ պե՞ս է ին դառ նում ձեռ նե րեց։
4. Ին չո՞ւ մտա վո րա կա նու թյան թի վը կտ րուկ ա ճեց։
5. Նոր ժա մա նակ նե րում ին չո՞վ էր պայ մա նա վոր ված քա ղաք նե րի դե րի և քա նա-

կի ա ճը։
6. Ո՞վ էր Ա. Սմիթը, ի՞նչն էր նա համարում ազգերի հարստության աղբյուրը:
7. Նկարագրե՛ք մարդկանց կենսապայմանները և դրանցում տեղի ունեցած փո-

փո խու թյուն նե րը Նոր պատմության առաջին փուլում:

Գործնական աշխատանք
«Տրամագիր» վարժության միջոցով համեմատե՛ք միջնադարյան և նոր ժամա-
նակ ների եվրոպական քաղաքը:

 Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
 Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյուն, ձեռ նե րեց (գոր ծա րար), բուր ժուա, կա պի-
տա լիստ, բան վոր, նոր ա զն վա կա նու թյուն, բոր սա, հան րա կառք, ա րհ մի ու թյուն, 
գոր ծա դուլ, Ա. Սմիթ, Ար ևե լահնդ կա կան ըն կե րու թյուն, արհեստակցական միու-
թյուն
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 Լու սա վո րա կան շար ժու մը

 Հա սա րա կու թյան ար մա տա կան փո փո խու թյուն նե րը 
հեշ տու թյամբ չէ ին ըն թա նում։ Ա վա տա տի րա կան վեր-
նա խա վը և հոգ ևո րա կա նու թյու նը կառ չած է ին հին կար-
գե րից։ Ե կե ղե ցին ա մեն մի է ա կան նո րա մու ծու թյուն հա-
մա րում էր Ա ստ ծու կամ քին հա կա ռակ։ Ուս տի ան հրա-
ժեշ տու թյուն ա ռա ջա ցավ նոր գա ղա փար նե րով հիմ նա-
վո րե լու ա ռա ջա դի մու թյու նը։

 Հենց այդ նպա տա կին էր միտ ված լու սա վո րա կան 
շար ժու մը։ Այն ծա վալ վեց հիմ նա կա նում XVIII դ., այդ 
պատճառով հարյուրամյակն ան վա նում են նաև լու սա-
վո րու թյան դար։ Շարժ մա նը մաս նակ ցում էր ա ռա ջա-
դեմ մտա վո րա կա նու թյու նը՝ ի մաս տա սեր ներ, գրող ներ, 
գիտ նա կան ներ, ար վես տա գետ ներ։ Քիչ չէ ին նաև պե-
տա կան ու հա սա րա կա կան գոր ծիչ նե րը։

 Լու սա վո րա կան նե րը քն նա դա տում է ին հին կար գե-
րը, կրո նա կան մո լե ռան դու թյունն ու մի ա հե ծան մի ա պե-
տու թյու նը։ Պա հան ջում է ին ա զա տու թյուն, ի րա վա հա-
վա սա րու թյուն և օ րեն քի գե րա կա յու թյուն։ Հա սա րա կու-
թյան զար գաց ման կար ևո րա գույն նա խա պայ ման է ին 
հա մա րում կր թու թյան և նոր գի տե լիք նե րի տա րա ծու մը։

 Գա ղա փա րա խո սու թյու նը

 Լու սա վո րա կան գա ղա փար նե րը լայն տա րա ծում 
գտան զար գա ցած ե րկր նե րում, հատ կա պես Ա նգ լի ա յում 
և Ֆրան սի ա յում։

 Նոր դա րաշր ջա նի մար դու և հա սա րա կու թյան հիմ-
նախն դիր նե րին են նվիր ված ան գլի ա ցի նշա նա վոր 
ի մաս տա սեր Ջ. Լո կի բազ մա թիվ գոր ծե ր։ Ը ստ նրա՝ գի-
տե լիք նե րը մարդ կու թյան զար գաց ման նա խա պայ մանն 
ե ն։ Դրանք կա րե լի է ձեռք բե րել փոր ձա ռու թյամբ և 
գործ նա կան աշ խա տան քով։ Այ սինքն՝ ի մա ցու թյան աղ-

3 ԼՈՒ ՍԱ ՎՈ ՐՈՒԹՅԱՆ 
ԴԱ ՐԱՇՐ ՋԱ ՆԸ

ՋՈՆ ԼՈԿ
(1632–1704)

 Հա մա կող մա նի զար գա ցած 
այս մտա ծո ղի և քա ղա քա-
կան գործ չի ի դե ալն այն պի սի 
հա սա րա կու թյան ստեղ ծումն 
էր, որ տեղ առ կա կլի նեն բո-
լոր քա ղա քա ցի նե րի զար-
գաց ման հնա րա վո րու թյուն-
նե րը։  Բա նա կան օ րենք ներ, 
ար դա րու թյուն, մարդ կանց 
հա մա գոր ծակ ցու թյուն. ա հա 
այն ար ժեք նե րը, ո րոն ցով 
պետք է մի ա վոր վի հա սա րա-
կու թյու նը։ Այս գա ղա փար-
ներն ար տա հայտ ված են 
հատ կա պես Ջ. Լո կի «Մար դ   -
կա յին բա նա կա նու թյան մա-
սին» և « Կա ռա վա րու թյան 
մա սին» գործե րում։
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բյու րը նա համարում էր կյանքը։ Նա առաջ քաշեց այն 
գաղափարը, որ մար դիկ ի ծնե ա զատ են, հա վա սար և 
ան կախ։ Դա նրանց բնա կան վի ճակն է, ո րը հնա րա վոր 
է ա պա հո վել մի այն ա զա տու թյան և սե փա կա նու թյան 
շնոր հիվ։ Այդ նպա տա կով մար դիկ մի մյանց հետ կն քում 
են դա շինք և ստեղ ծում պե տու թյուն։

Ֆ րան սիա ցի Շ. Մոն տեսքյոն պնդում էր, որ հա սա րա-
կու թյան զար գաց ման գլ խա վոր խթա նը կա տա րյալ 
օ րենք ներն են և պե տա կան կար գը։ Ը ստ նրա՝ մար դու 
ա զա տու թյու նը շաղ կապ ված է կա տա րյալ օ րենք նե րով 
ապ րե լու ձգտ ման հետ։ Պատ մու թյա նը հայտնի է պե-
տու թյան ե րեք հիմ նա կան տա րա տե սակ՝ բռ նա պե տու-
թյուն՝ հիմն ված վա խի, մի ա պե տու թյուն՝ պատ վի և 
հան րա պե տու թյուն՝ ա ռա քի նու թյան վրա։ Ի մաս տա սե-
րը Ֆ րան սի այի հա մար նա խընտ րում էր սահ մա նադ րա-
կան մի ա պե տու թյու նը, ո րի դեպքում օ րենք նե րը սահ-
մա նա փակ ում են թա գա վո րի իշ խա նու թյու նը։ Այդ կա-
պակ ցու թյամբ Մոն տեսքյոն զար գաց րել է իշ խա նու թյան 
տա րան ջատ ման գա ղա փա րը՝ օ րենս դիր, գոր ծա դիր և 
դա տա կան։ Այս գա ղա փա րը հս կա յա կան ազ դե ցու թյուն 
է ու նե ցել հա մաշ խար հային ի րա վա կան մտ քի զար գաց-
ման վրա։

 Մոն տեսքյոյի ժա մա նա կա կիցն էր Ֆ. Վոլ տե րը։ Նա 
հա վա տում էր մարդ կային բա նա կա նու թյա նը և ա տում 
կրո նա կան հա վա տը։ Ը ստ նրա՝ հա սա րա կու թյան մեջ 
ա մեն ի նչ պետք է լինի բա նա կա նու թյան պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խա ն։ Մի այն այդ դեպ քում հա սա րա կու-
թյու նը կա րող է ա ռաջ նորդ վել ար դա րու թյան, ա զա տու-
թյան և օ րեն քի ա ռաջ բո լո րի հա վա սա րու թյան սկզ-
բունք նե րով։ Նա դեմ էր հե ղա փո խու թյուն նե րին։ Կար-
ծում էր, որ նպա տա կին կա րե լի է հաս նել լու սա վո րյալ 
մի ա պե տի ջան քե րով, ով տո գոր ված է ա ռա ջա դի մա կան 
գա ղա փար նե րով և մտահոգված է ժո ղովր դի բա րօ րու-
թյամբ։

 Մեծ մտա ծո ղ էր Ժ.–Ժ. Ռու սոն։ Նրան ա մե նից շատ 
հու զում էր մարդ կանց ան հա վա սա րու թյան հիմ նախն-
դի րը։ Նա կարծում էր, որ մար դիկ մի ժա մա նակ ապ րել 
են եր ջա նիկ, ո րով հետև չի ե ղել մաս նա վոր սե փա կա-
նու թյուն։ Հե տա գա յում մասնավոր սեփա կա նության 

ՇԱՐԼ ՄՈՆ ՏԵՍՔՅՈ
(1689–1755)

 
Աշ խա տա սեր և մեծ ըն դու նա-
կու թյուն նե րի տեր այս 
ֆրանսիացին ու սում նա սի րել 
է բազ մա թիվ ե րկր նե րի 
պատ   մու թյու նը, օ րենք նե րը, 
հա սա րա կար գը և տն տե սու-
թյու նը։ Ե ղել է Ֆրան սի ա կան 
ա կա դե մի այի ան դամ։ Նրա 
գր քե րը, հատ կա պես «Օ րենք-
նե րի ո գու մա սին» գիրքը, 
միտ ված են ժա մա նա կի հա-
սա րա կա կան– քա ղա քա կան 
կար գե րի բա րե փոխ մանը։
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առաջացումը մար դու կող մից մար դու շա հա գործ ման 
պատ ճառ դարձավ։ Եվ ի հայտ ե կան հա րուստ ներ ու 
աղ քատ ներ։

 Ռու սոն հաս կա նում էր, որ մաս նա վոր սե փա կա նու-
թյու նը վե րաց նել հնա րա վոր չէ։ Նա ա ռա ջար կում էր այն 
սահ մա նա փա կել այնպես, որ վե րա նան ծայ րա հեղ 
հարս տու թյու նը և ծայ րա հեղ աղ քա տու թյու նը։ Նա մտա-
ծում էր, որ մար դիկ փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ 
պետք է բա րե փո խեն պե տա կան կար գը։ Ռուսոն նա խա-
պատ վու թյու նը տա լիս էր հան րա պե տու թյա նը. մի 
կարգ, ե րբ ժո ղո վուրդն իր ձեռքն է վերց նում իշ խա նու-
թյու նը և կա ռա վա րումն իրականացնում ը նտ րո վի պե-
տա կան մարմին նե րի և պաշ տո նյա նե րի մի ջո ցով։

 Լու սա վո րյալ ար քա նե րը 

Ուշ միջ նա դա րյան Եվ րո պա յում ու ժե ղա նում է հա սա-
րա կու թյան հա մախմ բու մը թա գա վո րա կան իշ խա նու-
թյան շուրջը։ Պատ ճա ռն ար դյու նա բե րու թյան զար գա-
ցումն էր, ո րը պա հան ջում էր հասարակության կա-
յունություն ու խա ղա ղու թյուն։ Այս հրա մա յա կա նով 
գրեթե ա մե նու րեք դա սային մի ա պե տու թյա նը փո խա րի-
նե լու ե կավ բա ցար ձակ մի ա պե տու թյու նը՝ մի ա հե ծա-
նու թյու նը։ Ար քայի ձեռ քում կենտ րո նա ցան օ րենս դիր, 
գոր ծա դիր և դա տա կան իշ խա նու թյուն նե րը։ Ի սկ օ րեն քը 
ար քայի կամքն է ր՝ պար տա դիր բո լո րի հա մար։

XVII–XVIII դդ. լու սա վո րա կան նե րը (հատ կա պես Վոլ-
տե րը) հույս է ին տա ծում, թե բա ցար ձակ մի ա պետը, ու-
նե նա լով հա մա կող մա նի կր թու թյուն և կամք, կա րող է 
ի ր ազ գին տա նել դե պի բար գա վա ճում։ Հի րա վի, շու տով 
եր ևա ցին լու սա վո րյալ մի ա պետ ներ, ո րոնց գոր ծու նե ու-
թյունն զգա լի հետք է թո ղել պատ մու թյան մեջ։

Ն ման մի ա պետ նե րի ա մե նա ցայ տուն ներ կա յա ցի չը 
ֆրան սիա ցի Լուի XIV–ն էր (1643–1715)։ Ե րկ րում ա մեն 
ի նչ կա տար վում էր ը ստ նրա կամ քի։ Մի ա ռի թով նա 
հայ տա րա րել է. « Պե տու թյու նը ե ՛ս եմ»։ Ար քայի բա ցար-
ձակ կամ քով Ֆրան սի ա յում մտց վե ցին մի աս նա կան 
օ րենք ներ, դա տա րան ներ, հար կեր ու տուր քեր։ Զարկ 
տր վեց տն տե սու թյա նը. ստեղծ վե ցին բա զմաթիվ մա նու-
ֆակ տու րա ներ, կա ռուց վե ցին ճա նա պարհ ներ և ջրանցք-

ՊՅՈՏՐ I ՄԵԾ
(1672–1725)

Ն րա կյան քը և գոր ծու նե ու-
թյու նը օ րի նա կե լի են ե ղել 
շատ թա գա վոր նե րի և պե-
տա կան գոր ծիչ նե րի հա մար։ 
Աշ խա տա սեր էր, ա տում էր 
ծույ լե րին։ Մեծ սեր ու ներ գի-
տե լիք նե րի նկատ մամբ, տի-
րա պե տում էր 14 մաս նա գի-
տու թյան։ Տա ղան դա վոր զո-
րա պետ է ր։ Քաջ էր, բայց 
շրջա  հա յաց ու զգու շա վոր։ 
Պա հանջ կոտ էր և պաշ տոն-
ներ էր տա լիս մի այն աշ խա-
տա սեր և ըն դու նակ ան ձանց։ 
Անաչառ էր. չխ նայեց ան գամ 
որ դուն, ով դեմ էր բա րե նո-
րո գում նե րին և փոր ձում էր 
դա վադ րու թյամբ հաս նել իշ-
խա նու թյան։
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ներ։ Ֆրան սի ան որ դեգ րեց ա ռևտ րայ նու թյան (մեր կան-
տի լիզմ) քա ղա քա կա նու թյու նը՝ նպա տակ ունենալով 
ա վե լի շատ ապ րանք ներ ար տա հա նել, քան ներ մու ծել։

Ռու սաս տա նում ն ման քա ղա քա կա նու թյուն էր ան ց-
կաց նում Պյոտր I–ը (1682–1725), Պրու սի ա յում՝ Ֆրիդ րիխ 
II–ը (1740–1786), Ա վստ րի ա յում՝ Յո զեֆ II–ը (1765–1790)։ 
Սա կայն լու սա վո րյալ մի ա պետ նե րը նպա տակ չու նե ին 
խարխ լել ավատատիրա կան կար գե րի հիմ քե րը, այլ 
ձգտում է ին դրանք հար մա րեց նելու նոր ժա մա նակ նե րի 
պա հանջ նե րին։ Ի սկ դա ան հնար է ր։ Ուս տի խն դիր ա ռա-
ջա ցավ  հա սա րա կու թյան ար մա տա կան վե րա կա ռուց-
ման հա մար։ Նման վե րա կա ռու ցումը սո վո րա բար 
իրականացվում է հե ղա փո խու թյան միջոցով։

Պյոտր I –ի ար ձա նը Սանկտ 
Պե տեր բուր գում

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ի ՞նչ է նշա նա կում լու սա վո րա կան շար ժում։
2. Ձեր կար ծի քով՝ ո ՞րն է լու սա վո րա կան շարժ ման ա ռա ջաց ման հիմ նա կան պատ-

ճա ռը։
3. Ո ՞վ է Ջոն Լո կը: Ի ՞նչ տե սու թյուն է նա զար գաց րել։
4. Թվար կե՛ք ֆրան սի ա կան լու սա վո րա կան նե րին և նրանց գլ խա վոր գա ղա փար-

նե րը։
5. Ին չո՞ւ Մոն տեսքյոն ա ռաջ քա շեց իշ խա նու թյան տա րան ջատ ման գա ղա փա րը։
6. Ար դի ա կան ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նեն լու սա վո րա կան գա ղա փար նե րը։
7. Նոր ժա մա նակ նե րի սկզ բին ին չո՞ւ մե ծա ցավ մի ա պե տու թյան դե րը։ Ի՞նչ է 

միահեծանությունը:
8. Ովքե՞ր էին լուսավորյալ միապետները: Ի ՞նչ քայ լեր ձեռ նար կեց Լուի XIV–ը 

Ֆրան սի ան բա րե նո րո գե լու նպա տա կով։
9. Ի ՞նչ է ա ռևտ րայ նու թյու նը։ Ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նե ցավ այն։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ար տա հայ տու թյուն ներ, ա նուն ներ
 Լու սա վո րա կան շար ժում, լուսավորության դար, «Մարդիկ ի ծնե ազատ են, հա-
վա սար և անկախ», սահ մա նադ րա կան մի ա պե տու թյուն, իշ խա նու թյան տա րան-
ջա տում, լու սա վո րյալ մի ա պետ, Ջ. Լոկ, Շ. Մոն տեսքյո, Ֆ. Վոլ տեր, Ժ.–Ժ. Ռու սո, 
բա ցար ձակ մի ա պե տու թյուն (մի ա հե ծա նու թյուն), ա ռևտ րայ նու թյուն (մեր կան տի-
լիզմ), « Պե տու թյու նը ե ՛ս եմ», Լուի XIV, Պյոտր (Պետ րոս) I, Ֆրիդ րիխ II, Յո զեֆ II
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Ինչ է հե ղա փո խու թյու նը

 Հե ղա փո խու թյու նը քաղաքական եր ևույթ է, ո րի 
շնորհիվ պատ մա կան կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում 
հա սա րա կու թյան մեջ կա տար վում են ար մա տա կան 
փո փո խու թյուն ներ։ Հե ղա փո խու թյուն ներ տե ղի են ու-
նե նում այն հա սա րա կու թյուն նե րում, ո րոնք ճգ նա ժամ 
են ապ րում։ Հնի կողմ նա կից նե րը չեն ցան կա նում զի ջել 
ի րենց իշխանությունը կամ դա ա նում են սահ մա նա փակ 
չա փե րով։ Ուս տի ա ռա ջա դի մա կան ու ժե րը դի մում են 
վճ ռա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի։ Հե ղա փո խու թյուն նե րը 
ու ղեկց վում են քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազմ նե րով, ե րբ 
իշխանության համար մի մյանց դեմ զին ված պայ քա րի 
են ել նում տվյալ ե րկ րի տարբեր քա ղա քա կան ուժերը։

 Հե ղա փո խու թյուն նե րի ար դյունք ում ա վե լի հա ճախ 
հաղ թում են նո րի կողմ նա կից նե րը՝ ճա նա պարհ հար թե-
լով պատմական բա րե նո րո գում նե րի հա մար։ Եր բեմն 
կա յա նում է փոխ հա մա ձայ նու թյուն, եր բեմն հաղ թում է 
հե տա դի մու թյու նը և հեղափոխությունն ավարտվում է 
պարտությամբ։ 

Ա վե լի նա խընտ րե լի է այն ու ղին, ե րբ ազ գերն ա նընդ-
հատ բա րե նո րո գում են ի րենց կյան քը։ Այդ պի սի ազ գե րը 
սո վո րա բար խու սա փում են հե ղա փո խու թյուն նե րից։ 
Սա կայն այս ու ղին պա հան ջում է պատ մա կան հա րուստ 
փորձ, կամք և գի տակ ցու թյուն։

XVII–XVIII դդ. խո շոր հե ղա փո խու թյուն ներ տե ղի ու-
նե ցան Ա նգ լի ա յում, Ա մե րի կա յում և Ֆրան սի ա յում։

 
Անգ լի ա կան հե ղա փո խու թյու նը
 

Ա նգ լի ա ցի նե րը մյուս ազ գե րի հա մեմա տու թյամբ 
ա վե լի շուտ կա րո ղա ցան վե րաց նել ա ռաջ ըն թա ցի խո-
չըն դոտ նե րը։ 

4 ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ԿԱ ՌՈՒՑ ՄԱՆ
 ՀԵ ՂԱ ՓՈ ԽԱ ԿԱՆ ՈՒ ՂԻՆ
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Անգ լի ա յում նույն պես հաս տատ վել էր մի ա հե ծա նու-
թյուն: XIII դ. երկրում գոր ծում էր խորհր դա րա ն, որը 
բաղ կա ցած էր լոր դե րի և հա մայնք նե րի պա լատ նե րից։ 
Կար ևո րա գույն հար ցե րում ար քան պար տա վոր էր հաշ-
վի առ նել խորհր դա րա նի կար ծի քը։

 Սա կայն XVII դ. սկզ բից այս կար գը խախտ վեց, ո րի 
պատ ճա ռով խո րա ցան ար քայի և խորհր դա րա նի միջև 
հա կա սու թյուն նե րը։ Ար քային պաշտ պա նում է ին հին 
ա զն վա կա նու թյու նը և ան գլի կան ե կե ղե ցին։ Խորհր դա-
րա նին սա տա րում է ին ձեռ նե րեց նե րը, նոր ա զն վա կա-
նու թյու նը և ժո ղովր դի մեծ մա սը։ Նրանք ա ռաջ նորդ վում 
է ին մաք րակ րոն (պու րի տա նա կան) գա ղա փար նե րով, 
պա հան ջում է ին բա րե նո րո գել ե կե ղե ցին և աշ խար հիկ 
կար գը։

 Պայ քա րը ար քա յա կան իշ խա նու թյան և խորհր դա րա-
նի միջև ա վե լի սր վեց Չարլզ I–ի (1625–1649) օ րոք։ Նա 
սահ մա նում էր կա մա յա կան հար կեր, խո չըն դո տում ձեռ-
նե րե ցու թյա նը, հե տապն դում ա զա տա խոհ նե րին։ Ի վեր-
ջո՝ ար քան ցրեց խորհր դա րա նը։

 Սա կայն պարզ վեց, որ ար քան ան կա րող է կա ռա վա-
րել ա ռանց խորհր դա րա նի։ Անհրաժեշտ էր ա պա հո վել 
հար կե րի ու տուր քե րի ան խա փան գան ձու մը, գտ նել 
դրա մա կան մի ջոց նե րի նոր աղ բյուր ներ։ Մինչ դեռ հար-
կա տու նե րը հրա ժար վում է ին մու ծում ներ կա տա րե լուց, 
գան ձա րա նը դա տարկ վում էր։ Ուս տի 1640 թ. Չարլզ I–ը 
հրա վի րեց խորհր դա րան։ Այն գոր ծեց մինչև 1653 թ. և 
հայտ նի է Եր կա րատև խորհր դա րան ա նու նով։ 

Ու նե նա լով ժո ղովր դի ա ջակ ցու թյու նը՝ խորհր դա-
րանն ի րա կա նաց րեց բա րե նո րո գում ներ՝ օ րի նա կար գեց 
իր գոր ծու նե ու թյու նը, ար գե լեց կա մա յա կան հար կե րը, 
խրա խու սեց ձեռ նե րե ցու թյու նը, պա տաս խա նատ վու-
թյան են թար կեց մի շարք բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյա-
նե րի։ Այս իրա դար ձու թյուն նե րով սկս վեց Ա նգ լի ա կան 
հե ղա փո խու թյու նը, ո րը շա րու նակ վեց մինչև 1660 թ.։

 Չարլզ I–ը մեր ժեց խորհր դա րա նի նա խա ձեռ նու թյու-
նը և հե ռա ցավ Լոն դո նից։ Նա պա տե րազմ հայ տա րա-
րեց։ Խորհր դա րանն էլ ստեղ ծեց իր բա նա կը՝ Օ. Կրոմ վե-
լի գլ խա վո րու թյամբ։ 1642–1649 թթ. ծա վալ վեց քա ղա քա-
ցի ա կան պա տե րազմ, որ տեղ հե ղա փո խա կան նե րը 

 ՉԱՐԼԶ I
(1600–1649)

 
Անգ լի այի ար քա։ Նր բա ճա-
շակ էր ու բա րե կիրթ։ Ու ներ 
գրա վիչ ար տա քին։ Սի րում 
էր սպոր տը և ար վեստ նե րը։ 
Դրա հետ մեկ տեղ թու լա կամ 
էր և ե սա սեր։ Հա վա տա ցած 
էր, որ իր իշ խա նու թյունն ու-
նի ա ստ վա ծային ծա գում։ 
Հակ ված չէր հա մա գոր ծակ-
ցե լու խորհր դա րա նի հետ։ 
Լսել չէր ու զում ար մա տա-
կան բա րե նո րո գում նե րի մա-
սին։ Չէր հաս կա նում, որ 
Ա նգ լի ա յում սկս վել է հե ղա-
փո խու թյուն։ Կար ծում էր, թե 
դա սոսկ խռո վու թյուն է։ Սի-
րում էր կրկ նել. «Ես դրանց 
մի լավ ջարդ կտամ, և ա մեն 
բան կլի նի ա ռաջ վա պես»։
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հաղ թա նակ տա րան։ Ար քան գե րե վար վեց և մա հա պատ-
ժի են թարկ վեց։ Ա նգ լի ան հռ չակ վեց հան րա պե տու թյուն։

 Սա կայն շու տով ի հայտ ե կավ մի նոր շար ժում, ո րի 
մաս նա կից նե րը պա հան ջում է ին օ րեն քի ա ռաջ բո լո րի 
հա վա սա րու թյուն, ը նդ հա նուր ը նտ րա կան ի րա վունք։ 
Մյուս կող մից՝ պայ քա րը շա րու նա կում է ին մի ա պե տա-
կան նե րը։ Հա սա րա կու թյան նոր պա ռակ տու մը կան խե-
լու հա մար Կրոմ վե լը դի մեց վճ ռա կան քայ լե րի։ Զեն քով 
ճն շեց ծայ րա հե ղա կան նե րին, ցրեց խորհր դա րա նը և 
հաս տա տեց իր ան ձնիշ խա նու թյու նը։ Նա ի րեն հռ չա կեց 
պե տու թյան և ազ գի հո վա նա վոր՝ պ րո տեկ տոր։ Այս 
իրավիճակը շա րու նակ վեց մինչև նրա մա հը՝ 1658 թ.։

 Սահ մա նադ րա կան մի ա պե տու թյան 
հաս տա տու մը Ա նգ լի ա յում
 

Տարիներ շարունակ Ա նգ լի ան ա լե կո ծում է ին հե ղա-
փո խա կան ա լիք նե րը։ Ժո ղո վուր դը հոգ նել է ր։ Մար դիկ 
ե րա զում է ին խա ղա ղու թյուն և կա յու նու թյուն։ Նախ կին 
ան հաշտ հա կա ռա կորդ նե րը հա մա ձայն ե ցին վե րա կանգ-
նել ար քա յա կան իշ խա նու թյու նը՝ պայմանով, որ ար քան 
հաշ վի առ նի հե ղա փո խու թյան նվա ճում նե րը և ճա նա չի 
խորհր դա րա նի ի րա վունք նե րը։ 1660 թ. գա հը հանձն վեց 
գլ խատ ված ար քայի որ դուն։ Բայց նա դր ժեց պայ մա նը և 
փոր ձեց վե րա դառ նալ մինչ հե ղա փո խա կան կար գե րին։ 
Ա վե լի հե ռուն գնաց նրա հա ջոր դը՝ Ջեյմս II–ը։

 Սա կայն փոխ հա մա ձայ նու թյան գա ղա փա րը կեն սա-
կան է ր։ Անգլիական խորհր դա րա նի հրա վե րով Հո լան-
դի այի կա ռա վա րիչ Վիլ հելմ Օ րա նա ցին ժա մա նեց Ա նգ-
լի ա և զեն քով վտա րեց Ջեյմս II–ին։ Շու տով նա օծ վեց 
ար քա։ Ըն դուն վեց «Ի րա վունք նե րի մա սին օ րեն քը», 
ո րն իշ խա նու թյան մի ակ աղ բյուր էր ճա նա չում ի նք նիշ-
խան ազ գի կամ քը, ի սկ դրա օ րի նա կան ար տա հայ տիչ՝ 
ը նտ րո վի խորհր դա րա նը։ 1688–1689 թթ. տեղի ունեցած 
այս իրադարձությունների արդյունքում Ա նգ լի ա յում 
հաս  տատ վեց սահ մա նադ րա կան մի ա պե տու թյուն ։ Ար-
քան էր հաս տա տում նա խա րար նե րին և հետ ևում նրանց 
գոր ծու նե ու թյա նը, սա կայն հաշ վե տու էր խորհր դա րա-
նին։ Այս շրջանը (1688–1689 թթ.) պատմության մեջ է մտել 
Փա ռա հեղ հե ղա փո խու թյուն անունով։ 

ՕԼԻՎԵՐ ԿՐՈՄ ՎԵԼ
(1599–1658)

Անգլիական հե ղա փո խու-
թյան ղե կա վար։ Ե ղել է գյու-
ղա կան ա զն վա կան, մե ծա ցել 
է մաք րակ րոն ըն տա նի քում։ 
Իր պայ քա րում սկզ բուն քային 
էր և մեծ կամ քի տեր։
 Քա ղա քա կան գոր ծու նե ու-
թյունն սկ սել է ի բրև խորհր-
դա րա նի ե րկ րոր դա կան դեմ-
քե րից մե կը։ Ա ռա ջըն թացն 
սկս վել է քա ղա քա ցի ա կան 
պա տե րազ մի ժա մա նակ։ 
Ստեղ ծել է բա նա կի նոր տե-
սակ՝ մի ա վոր ված խոր հա-
վա տով և կար գա պա հու-
թյամբ։ Այն ստա ցել է «եր կա-
թա կո ղե րի բա նակ» ան վա-
նու մը։  Վեր ջի նիս օ ժան դա-
կու թյամբ գրա վել է իշ խա նու-
թյու նը և 1653 թ. ի րեն հռ չա կել 
ազ գի հո վա նա վոր՝ պ րո տեկ-
տոր։
 Հաղ թա նակ ներ է տո նել 
Շոտ լան դի այի և Իռ լան դի այի 
նկատ մամբ։ Դրանք մի ա վո-
րել է Ա նգ լի այի իշ խա նու թյան 
ներ քո։ Եր կիրն սկ սել է ա ռա-
ջին քայ լե րը կա տա րել հա-
մաշ խար հային գե րիշ խա նու-
թյան ո ւղ ղու թյամբ։
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Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի 
կազ մա վո րու մը

XVII–XVIII դդ. Հյու սի սային Ա մե րի կա յում ձևա վոր վեց 
ան գլի ա կան 13 գա ղութ։ Այս տեղ հաս տատ վեց բազ մազգ 
բնակ չու թյուն՝ հիմ նա կա նում ան գլի ա ցի ներ։ Վե րաբ նա-
կիչ նե րը կրո նա կան հա լա ծյալ ներ է ին, հո ղա զուրկ ներ, 
հա սա րա կու թյու նից մերժ ված ներ։ Շու տով ի հայտ ե կան 
ձեռ նե րեց ներ, ո րոնք կազ մա կեր պում է ին տն տե սու թյու-
նը՝ զարկ տա լով գյու ղատն տե սու թյա նը, ար հեստ նե րին, 
ա ռևտ րին։ Ա մե նու րեք զգաց վում էր աշ խա տող ձեռ քի 
պա կաս։ Այդ պատ ճա ռով սկ սե ցին Աֆ րի կայից Ամերիկա 
բերել հարյուր հազարավոր սևա մորթ ստրուկ ներ։

 Գա ղութ նե րը ղե կա վա րում է ին ան գլի ա կան ար քայի 
կող մից նշա նակ ված նա հան գա պետ նե րը։ Ա նգ լի ան խո-
չըն դո տում էր դրանց զար գա ցու մը, որ պես զի գա ղութ-
ները մնան լոկ հում քի մա տա կա րար։ Սա կայն գա ղութ-
նե րում ժա մա նա կի ըն թաց քում ձևա վոր վեց մի աս նա-
կան տն տե սու թյուն, յու րա հա տուկ մշա կույթ և ազ գային 
ի նք նա գի տակ ցու թյուն։ XVIII դ. կե սե րին բնակ չու թյան 
մեծ մասն ի րեն հա մա րում էր ա մե րի կա ցի։ 

Ա մե րի կա ցի նե րը սկ սե ցին գի տակ ցել գա ղու թային 
լու ծը թո թա փե լու, ի նք նիշ խան պե տու թյուն ստեղ ծե լու 
հրա մա յա կա նը։ Այդ ա ռու մով շր ջա դար ձային ե ղան 
XVIII դ. 60–70–ա կան թթ.։ 

Ազգային–ազատագրական պայքարը վերաճեց Ան-
կա խու թյան պա տե րազմի, որն ըն թա ցավ 1775–1783 թթ.։ 
Ֆի լա դել ֆի ա քա ղա քում հրա վիր ված գա ղութ նե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա ժո ղովը (Կոնգ րե սը) հռ չա կեց 
ա մե րի կա ցի նե րի բնա կան ի րա վունք նե րը՝ Ա նգ լի այից 
պա հան ջե լով ճա նա չե լու դրանք։ Սա կայն մեր ժում 
ստանալով՝ սկսեց ձևա վո րել կա նո նա վոր բա նակ։ Այդ 
գոր ծը հանձ նա րար վեց Ջ. Վա շինգ տո նին։

 Մինչ ըն թա նում է ին ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, 
1776 թ. հու լի սի 4–ին Կոնգ րեսն ըն դու նեց Ան կա խու թյան 
հռ չա կա գի րը։ Այն հիմն ված էր լու սա վո րա կան գա ղա-
փար նե րի վրա. ճա նա չել ա մե րի կյան ազ գի ի րա վուն քը՝ 
ստեղ ծե լու իր ի նք նու րույն կյան քը, ա զա տու թյու նը և եր-
ջան կու թյունն ա պա հո վող պե տու թյուն։ Կոնգրեսը հռ չա-
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կեց Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի կազ մա վոր ման 
մա սին։ Հուլիսի 4–ը մինչ օրս նշ վում է որ պես ա մե րի կա-
ցի նե րի ազ գային տոն։

Ամերիկյան բա նա կը տպա վո րիչ հաղ թա նակ ներ տա-
րավ ան գլի ա ցի նե րի նկատ մամբ։ Այդ գոր ծում կար ևոր 
էր նաև մի ջազ գային հան րու թյան դիր քո րո շու մը. Ֆրան-
սի ան, Իս պա նի ան և Հո լան դի ան օ ժան դա կում է ին 
Ա ՄՆ–ին զեն քով։ Ա նգ լի ան ի վերջո ճա նա չեց Ա ՄՆ–ի 
ան կա խու թյու նը։

1787 թ. ստեղծ վեց Ա ՄՆ–ի Սահ մա նադ րու թյու նը, ո րը 
գոր ծում է առ այ սօր։ Ա ՄՆ–ը դաշ նային հան րա պե տու-
թյուն է։ Սահ ման ված է բարձ րա գույն իշ խա նու թյան տա-
րան ջա տում. Կոնգ րես՝ օ րենս դիր, նա խա գահ՝ գոր ծա-
դիր, և Գե րա գույն դա տա րան, դատական։ 1791 թ. ու ժի 
մեջ մտան Սահ  մա նադ րու թյան ա ռա ջին տա սը ուղ ղում-
նե րը։ Դրանք սահ մա նում է ին ժո ղովր դա վա րա կան ար-
ժեք ներ՝ խոս քի, կրո նի ա զա տու թյուն, ան ձի ան ձեռնմ-
խե լի ու թյուն և այլն։ 1787 թ. Ա ՄՆ–ի ա ռա ջին նա խա գահ 
ը նտր վեց Ջ. Վա շինգ տո նը։ 

ՋՈՐՋ ՎԱ ՇԻՆԳ ՏՈՆ
(1732–1799)

Ծն վել է հա րուստ հողա-
տիրոջ (պլան  տա տո րի) ըն-
տա նի քում։ Ծա ռայել է տե ղի 
աշ խար հա զո րում, ստա ցել 
գե նե րա լի կո չում։ 1775 թ. նշա-
նակ վում է հրա մա նա տար և 
ստեղ ծում Ա ՄՆ –ի կա նո նա-
վոր բա նա կը։ Փա ռա բան վել 
է որ պես զո րա վար։ 
Համարվում է Ա ՄՆ –ի «ս տեղ-
ծող հայ րե րից» մե կը։ Ա ՄՆ –ի 
ա ռա ջին նա խա գահն է (1789–
1797)։ 1791 թ. նրա ա նու նով 
հիմ նադր վեց Վա շինգ տոն 
քա ղա քը, ո րը 1800 թ. դար-
ձավ Ա ՄՆ –ի մայ րա քա ղա քը։

Ան կա խու թյան հռ չա կագ րի 
ստո րագ րու մը. Ֆիլադելֆիա, 

1776 թ. հուլիսի 4
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ի ՞նչ է հե ղա փո խու թյու նը։ Ի ՞նչ ար դյունք նե րի կա րող է հան գեց նել այն։
2. Ո րո՞նք են Ա նգ լի ա կան հե ղա փո խու թյան պատ ճառ նե րը։
3. Ե ՞րբ է գոր ծել Եր կա րատև խորհր դա րա նը։
4. Ո ՞վ էր Կրոմ վե լը և ի ՞նչ դեր է խա ղա ցել Ա նգ լի ա կան հե ղա փո խու թյան ժա մա-

նակ։
5. Ա նգ լի ա յում ե՞րբ և ո՞ր ի րա դար ձու թյուն նե րի ար դյուն քում հաս տատ վեց սահ մա-

նադ րա կան մի ա պե տու թյուն։ Ի՞նչ անունով է հայտնի Անգլիայի պատմության 
այդ շրջանը:

6. Հյուսիսային Ամերիկայում ե՞րբ և քանի՞ անգլիական գաղութ էր ձևավորվել: 
Ներկայացրե՛ք դրանց բնակչության սոցիալական և ազգային կազմը:

7. Ին չո՞ւ հյու սի սա մե րի կյան ան գլի ա կան գա ղութ նե րի բնակ չու թյու նը դի մեց ա զա-
տագ րա կան պայ քա րի։

8. Ներ կա յաց րե՛ք Ջ. Վա շինգ տո նի դե րը Ա ՄՆ–ի ստեղծ ման գոր ծում։

Քննարկման հարց
Ին չո՞ւ Ա ՄՆ–ում հաս տատ վեց հան րա պե տա կան կարգ։

 Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
 Հե ղա փո խու թյուն, Եր կա րատև խորհր դա րան, մաք րակ րոն, Չարլզ I, Օ. Կրոմ վել, 
հո վա նա վոր (պ րո տեկ տոր), Վ. Օ րա նա ցի, Փա ռա հեղ հե ղա փո խու թյուն, ա մե րի-
կա ցի, Անկախության պատերազմ, «Ան կա խու թյան հռ չա կա գիր», ԱՄՆ, դաշնային 
հանրապետություն, Ջ. Վա շինգ տոն
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 Նա խադ րյալ նե րը և սկիզ բը

 Հե ղա փո խու թյան նա խօ րյա կին Ֆրան սի ան ա ռա վե-
լա պես գյու ղատն տե սա կան եր կիր է ր։ Ա վա տա տի րա-
կան վե րապ րուկ նե րը խո չըն դո տում է ին նրա զար գաց-
մա նը։ Գյու ղա ցի նե րը ան ձնա պես ա զատ է ին, սա կայն 
հո ղա զուրկ է ին և ա վա տա տի րո ջը բազ մա պի սի հար կեր 
է ին վճա րում։ Ծանր էր վիճակը նաև ար դյու նա գոր ծու-
թյան մեջ։ Պե տու թյու նը մե նաշ նորհ ներ և ար տո նու թյուն-
ներ էր տա լիս ա ռան ձին ձեռ նե րեց նե րի, ի սկ մնա ցած նե-
րին զր կում ա զատ գոր ծե լու հնա րա վո րու թյու նից։

 Վեր նա խա վը՝ հոգ ևո րա կա նու թյու նը և ա զն վա կա նու-
թյու նը (ա ռա ջին և ե րկ րորդ դա սեր), ա նում էր ա մեն ի նչ՝ 
իր ար տո նու թյուն նե րը պահ պա նե լու հա մար։ Նրանք չէ-
ին վճա րում հար կեր, ապ րում է ին ան հոգ ու շվայտ կյան-
քով, մինչ դեռ գան ձա րա նը դա տարկ վում էր, ի սկ տն տե-
սու թյու նը՝ քայ քայ վում։ Իշխող վերնախավի ժամանակի 
մտայնությունը և գործելակերպը ակնառու ձևակերպել 
է Լուի XV–ը՝ «Մեզանից հետո՝ թեկուզ ջրհեղեղ» թևավոր 
դարձած իր արտահայտությամբ:

Ստեղծված իրավիճակից դժ գոհ էր ֆրան սի ա կան 
հա սա րա կու թյան եր րորդ դա սը՝ ձեռ նե րեց նե րը, բազ մա-
մի լի ոն գյու ղա ցի ու թյու նը, ար հես տա վոր նե րը և այլք։ 
Նրանք է ին ստեղ ծում նյու թա կան բա րիք նե րը, սա կայն 
պե տու թյան կա ռա վար ման գոր ծում որ ևէ մաս նակ ցու-
թյուն չու նե ին։

 Հա կա սու թյուն նե րը մեղ մե լու և նոր հար կեր սահ մա-
նե լու նպատակով Լուի XVI–ը (1774–1793) որոշեց հրա վի-
րե լ Գլխավոր շտատներ (Դա սային հա մա ժո ղով)։ Դա 
միջ նա դա րից ե կող մար մին էր, ո րին մաս նակ ցում է ին 
հա սա րա կու թյան երեք դա սե րը (հոգևորականներ, 
ազնվականներ, քաղաքացիներ)։ Վեր ջին ան գամ այն 
հրա վիր վել էր 1614 թ.։

5 ՖՐԱՆ ՍԻ Ա ԿԱՆ 
ՄԵԾ ՀԵ ՂԱ ՓՈ ԽՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

ԼՈՒԻ XVI
(1754–1793)

Թուլակամ արքան ավելի 
շատ զբաղվում էր որսով և 
թա գուհու՝ Մարիա Ան տու ա-
նե տի կազ մա կեր պած պա լա-
տա կան զվար ճանք ներով:
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1789 թ. մայի սին Վեր սա լում Գլխավոր շտատների 
բաց մամբ նշա նա վոր վեց  հե ղա փո խու թյան սկիզ բը։ Ար-
քան հա մա ժո ղո վից պա հան ջե ց նոր հար կեր։ Սակայն, 
մեր ժում ստա նալով, փոր ձեց ցրել հա մա ժո ղո վը։ Դրան 
ը նդ դի մա ցան եր րորդ դա սի պատ գա մա վոր նե րը, ո րոնց 
օ ժան դա կե ց նաև հոգ ևո րա կան և ա զն վա կան պատ գա-
մա վոր նե րի մի մա սը։ Ընդդիմադիր ուժերն ի րենց հռ չա-
կե ցին Ազ գային ժո ղով (հետագայում կոչվեց 
Սահմանադիր ժողով): Նրանք հայտարարեցին, որ մի-
այն ի րենք են ար տա հայ տում ֆրան սի ա կան ազ գի հա-
վա քա կան կամ քը և պատ րաս տա կա մ են ստեղ ծե լու 
Սահ մա նադ րու թյուն։

 Սա կայն թա գա վո րը և հին կար գե րի կողմ նա կից ները 
չհաշտվեցին դեպքերի նման ընթացքի հետ։ Զայ րա ցած 
ժո ղո վուր դը 1789 թ. հու լի սի 14–ին Փա րի զում գրա վեց 
Բաս տիլ ամ րո ցը՝ հին կար գե րի խորհր դա նի շը (այդ օ րը 
հա մար վում է Ֆրան սի այի ազ գային տո նը)։ Ե րկ րում 
ծայր ա ռավ հա մա ժո ղովր դա կան շար ժում ։ Սար սա փած 
ա զն վա կա նու թյու նը հե ռա նում էր ե րկ րից։ Հե ղա փո խու-
թյու նը պաշտ պա նե լու նպատակով կազ մա վոր վեց Ազ-

 Բաս տի լի գրա վու մը հե ղա-
փո խա կան զանգ ված նե րի 
կող մից
 
Այդ գի շեր, ե րբ ա րթ նաց րին 
Լո ւի XVI –ին և զե կու ցե ցին, 
որ Բաս տի լը գրա վել են, ար-
քան բա ցա կան չեց. « Բայց դա 
խռո վությո՜ւն է»։ Պա տաս խա-
նը ե ղավ. «Ո՛չ, տի րա կա՛լ, դա 
հե ղա փո խու թյուն է»։
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գային գվար դի ան։ Այսպես սկսվեց ֆրանսիական Մեծ 
հեղափոխությունը:

 Հե ղա փո խու թյան սահ մա նադ րա կան 
շր ջա փու լը (1789–1792 թթ.)

Սահմանադիր ժողովը 1789 թ. օ գոս տո սի 26–ին ըն-
դուն եց « Մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի հռ չա-
կա գի րը»։ Դա նոր դա րաշր ջա նի կար ևո րա գույն ի րա վա-
կան փաս տաթղ թե րից մեկն է։ Հռ չա կա գի րը հաս տա-
տում էր քա ղա քա ցի նե րի հա վա սա րու թյունն օ րեն քի 
ա ռաջ։ Իշ խա նու թյան գե րա գույն աղ բյուր էր ճա նա չվում 
ոչ թե ար քան, այլ ազ գի հա վա քա կան կամ քը։ Շեշտ վում 
էր մարդ կանց ա զատ լի նե լու, մաս նա վոր սե փա կա նու-
թյուն ու նե նա լու, ցան կա ցած բռ նաճնշ ման դի մա կայե լու, 
սե փա կան կար ծի քը ա զա տո րեն ար տա հայ տե լու, ան-
ձամբ կամ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով պե տու թյան 
կա ռա վար մա նը մաս նակ ցե լու և այլ բնական 
իրավունքները։

1791 թ. ըն դուն վեց Ֆրան սի այի ա ռա ջին Սահ մա նադ-
րու թյու նը։ Եր կի րը հռ չակ վեց սահ մա նադ րա կան մի ա պե-
տու թյուն։ Ար քան պահ պա նում էր գոր ծա դիր իշ խա նու-
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թյու նը, նշա նա կում էր նա խա րար նե րին և ուղ ղոր դում 
նրանց գոր ծու նե ու թյու նը։ Սա կայն արքայի ի րա վունք նե-
րը սահ մա նա փակ վում է ին Սահ մա նադ րու թյամբ։

 Հե ղա փո խու թյան հան րա պե տա կան 
շր ջա փու լը (1792–1799 թթ.)

 Հին կար գե րի կողմ նա կից նե րը, սակայն, կատաղի 
դիմադրություն ցույց տվեցին։ Ա զն վա կա նու թյունն սկ սեց 
խռո վու թյուն ներ։ Ար քան փոր ձեց ե րկ րից փախ չել և օ տար 
պե տու թյուն նե րի օգ նու թյամբ վե րա կանգ նել իր իշ խա-
նու թյու նը։ Ա վստ րի ան և Պրու սի ան, վա խե նա լով հե ղա-
փո խու թյան տա րա ծու մից, դա շինք կն քե ցին և պատ-
րաստ վում է ին ներ խու ժել Ֆրան սի ա։ Սկս վեց պա տե-
րազմ, ո րն աս տի ճա նա բար ը նդ լայն վեց և տա րած վեց 
ո ղջ Եվ րո պա յում։

Ֆ րան սի ա կան ժո ղովր դի մեջ հայ րե նա սի րա կան ոգին 
վե րելք ապրեց։ Շա տե րը կա մա վոր ան դա մագր վում է ին 
բա նա կին, մեկ նում ռազ մի դաշտ։ Նրանց շուր թե րին 
« Մար սելյոզն» է ր՝ Ֆրան սի այի ա պա գա օ րհ ներ գը։

 Ժո ղո վուրդն ա պս տամ բեց։ 1792 թ. սեպ տեմ բե րին 
Ֆրան սի ան հռ չա կվեց հան րա պե տու թյուն։ Լուի XVI–ը 

 Քաղ վածք « Մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի հռ չա կագ րից»

 Հոդ ված 1. Մար դիկ ծն վում և ապ րում են հա վա սար ի րա վունք նե րով։ Նրանց հա սա րա կա կան տար բե-
րու թյուն նե րը կա րող են կա ռուց վել մի այն ը նդ հա նուր օ գու տի վրա։

 Հոդ ված 2. Մարդ կանց քա ղա քա կան մի ա վոր ման նպա տա կը նրանց բնա կան և ա նօ տա րե լի ի րա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն է։ Դրանք են ա զա տու թյու նը, ու նեց ված քը, ա պա հո վու թյու նը և 
դի մադ րու թյու նը (ցան կա ցած) բռ նաճնշ ման։

 Հոդ ված 3. Ա զգն է ամ բողջ իշ խա նու թյան կրո ղը։ Ո ՛չ ան հատ նե րը, ո ՛չ ա ռան ձին խմ բե րը ի րա վա սու չեն 
իշ խա նու թյուն գոր ծա ռե լու, ե թե դա չի բխում ազ գի շա հե րից։

 Հոդ ված 6. Օ րեն քը ի րա վուն քի (մաս նա կի) ար տա հայ տու թյունն է։ Բո լոր քա ղա քա ցի ներն ի րա վունք 
ու նեն ան ձնա պես կամ ի րենց ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով մաս նակ ցե լու իշ խա նու թյան ձևա-
վոր մա նը։ Օ րեն քը պետք է լի նի նույ նի մաստ թե՛ խրա խու սան քի, թե՛ պատ ժի պա րա գա յում։

 Հոդ ված 7. Ոչ ոք չի կա րող դա տա պարտ վել, կա լան վել կամ ձեր բա կալ վել՝ ա ռանց օ րեն քով նա խա-
տես ված դեպ քի։

 Հոդ ված 10. Ոչ ոք չի կա րող հե տապնդ վել իր մտ քե րի և կրո նա կան զգաց մունք նե րի հա մար, ե թե 
դրանց դրս ևո րու մը չի խա թա րում հա սա րա կա կան կար գը։

 Հոդ ված 11. Մտ քե րի և կար ծիք նե րի ա զատ փո խա նա կու թյու նը մար դու ա մե նագ նա հա տե լի ի րա վունք-
նե րից է ։

 Հոդ ված 17. Ու նեց ված քը, լի նե լով սր բա զան և ան ձեռնմ խե լի, չի կա րող օ տար վել ա ռանց հա սա րա կա-
կան ան հրա ժեշ տու թյան…
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հե ռաց վեց իշ խա նու թյու նից և իր ըն տա նի քի հետ դա տա-
պարտ վեց մահ վան։ Մտց վեց ընդ հա նուր ը նտ րա կան 
ի րա վունք։ Արական սեռի բո լոր չա փա հաս քա ղա քա ցի-
նե րը կարող էին ը նտ րե լ և ը նտր վել պե տա կան պաշ-
տոն նե րում՝ ա ռանց ու նեց ված քային սահ մա նա փակ-
ման։

 Հան րա պե տու թյան ստեղ ծու մը, սա կայն, ազ գային 
հա մե րաշ խու թյուն չբե րեց։ Քայ քայ վել էր երկրի տն տե-
սու թյու նը, ա մե նու րեք թան կու թյուն էր ու սով։ Դրան 
հա կա ռակ՝ աշ խու ժա ցել է ին մի ա պե տա կան նե րը։ Նոր 
ու ժով էր գոր ծում հա կաֆ րան սի ա կան դա շին քը, ո րին 
մի ա ցել է ին նաև Ա նգ լի ան, Իս պա նի ան և այլ ե րկր ներ։

Ֆ րան սի ա կան բա նա կը պար տու թյուն ներ կրեց։ Դա 
հող նա խա պատ րաս տեց ծայ րա հե ղա կան տրա մադ րու-
թյուն նե րի հա մար, որոնց կրող նե րը յա կո բին ներն է ին։ 
1793 թ. նրանք գրա վե ցին իշ խա նու թյու նը։ Ծայր ա ռավ 
ա հա բե կու թյու նը։ Հա զա րա վոր ֆրան սի ա ցի ներ ո րակ-
վեց ին « հե ղա փո խու թյան թշ նա մի» և մա հա պատ ժի են-
թարկ վեցին։

Յա կո բին նե րը ճն շե ցին խռո վու թյուն նե րը, ստեղ ծե-
ցին մար տու նակ բա նակ և թշ նա մի նե րին վտա րե ցին 
Ֆրան սի այից։ Սա կայն նրանց ղե կա վար նե րը տար ված 
է ին հա մաշ խար հային հե ղա փո խու թյան գա ղա փա րով և 
կա տա րում է ին ան հե ռա տես քայ լեր։ Եվ հա սա րա կու-
թյունն սկ սեց դժգոհել. ան հնար էր ապ րել վա խի և կեղ-
ծի քի պայ ման նե րում։

1794 թ. յա կո բի նյան բռ նա տի րու թյու նը տա պալ վեց։ 
Ղե կա վար նե րը մա հա պատ ժի են թարկ վե ցին։ Իշ խա նու-
թյան գլուխ ե կան ան կա յու նու թյան տա րի նե րին հարս տա-
ցած նե րը։ Սա կայն նրանք ան կա րող ե ղան կարգ ու կա նոն 
հաս տա տե լու։ Մեծ տա րա ծում ստա ցան կեղ ծի քը և կա շա-
ռա կե րու թյունը։ Վատ թա րա ցավ Ֆրանսիայի ար տա քին 
դրու թյու նը. բա նակն սկ սեց պար տու թյուն ներ կրել։

 Հա սա րա կու թյան վեր նա խա վի շր ջա նում հա սու նա-
ցավ «ու ժեղ ձեռ քի» իշ խա նու թյուն ստեղ ծե լու ծրա գիր։ 
Այդ պի սի « ձեռք» կա րե լի էր գտ նել բա նա կում, որ տեղ 
հե ղա փո խու թյան տա րի նե րին ձևա վոր վել էր ե րի տա-
սարդ և տա ղան դա վոր սպա յու թյուն։ Դրա ներ կա յա ցու-
ցիչն էր ե րես նա մյա գե նե րալ Նա պո լե ոն Բո նա պար տը: 

Սան կյու լոտ (ֆ րան սե րեն՝ 
« սան» – ա ռանց, և « կյու լոտ» 
– կարճ տա բատ)։ Ֆրան սի ա-
ցի ա զն վա կան նե րը հեգ նան-
քով այդ պես է ին կո չում քա-
ղա քային ցածր խա վի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րին, ո րոնք, ի 
տար բե րու թյուն ի րենց, կրում 
է ին եր կար տա բատ ներ։ 
Սան կյու լոտ նե րը հե ղա փո-
խու թյան ա մե նաակ տիվ 
մաս նա կից ներն է ին։
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Նա 1799 թ. նոյեմ բե րին կա տա րեց պե տա կան հե ղա-
շրջում։ Բարձ րա գույն իշ խա նու թյու նը հանձն վեց ե րեք 
կոն սուլ նե րին։ Նա պո լե ոնն ա ռա ջին կոն սուլն է ր։ Թե-
պետ նա և իր կողմ նա կից նե րը խո սում է ին հան րա պե-
տու թյան ա նու նից, սա կայն բո լո րը հաս կա նում է ին, որ 
Ֆրան սի այի պատ մու թյան մեջ սկս վում է նոր՝ բուր ժուա-
կան մի ա պե տու թյան շր ջա փու լը։ 

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ո րո՞նք է ին Ֆրան սի ա կան հե ղա փո խու թյան պատ ճառ նե րը։
2. Ին չո՞ւ Լուի XVI–ը հրա վի րեց Գլխավոր շտատներ։ Ովքե՞ր ստեղծեցին Ազգային 

ժողովը:
3. Ին չո՞վ է նշա նա վոր 1789 թ. հու լի սի 14–ը։
4. Նշե՛ք Ֆրան սի ա կան հե ղա փո խու թյան փու լե րը։
5. Ներկայացրե՛ք հե ղա փո խու թյան ա ռա ջին շր ջա փու լի կար ևոր ար դյունք նե րը։
6. Ձեր կար ծի քով՝ ին չո՞ւ ա ռա ջա ցավ յա կո բի նյան բռ նա տի րու թյու նը։
7. Ո ՞րն էր «ու ժեղ ձեռ քի» իշ խա նու թյան ստեղծ ման գլ խա վոր նպա տա կը։ Ե ՞րբ 

հաս տատ վեց այն, ո ՞ւմ գլ խա վո րու թյամբ։
8. Օգտվելով դասագրքում տրված քաղվածքից՝ ցույց տվե՛ք « Մար դու և քա ղա քա-

ցու ի րա վունք նե րի հռ չա կագ րի» նշա նա կու թյու նը և արդիականությունը։

Քննարկման հար ց
Ին չո՞ւ են Ֆրան սի ա կան հե ղա փո խու թյունն ան վա նում Մեծ։

 Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ար տա հայ տու թյուն ներ, ա նուն ներ
 Մեծ հե ղա փո խու թյուն, Ազ գային ժո ղով, ազ գային գվար դի ա, « Մար դու և քա ղա-
քա ցու ի րա վունք նե րի հռ չա կա գիր», « Մար սելյոզ», Լուի XV, «Մեզանից հետո՝ 
թեկուզ ջրհեղեղ», Լուի XVI, Բաս տիլ, յա կո բին, ա հա բե կու թյուն, «ուժեղ ձեռքի» 
իշխանություն, Նա պո լե ոն Բո նա պարտ, բուրժուական միապետություն
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 Նա պո լե ո նի վար չա կար գը

1799 թ. հե ղաշր ջու մից հե տո հան րա պե տու թյու նը շա-
րու նա կեց ձևա կա նո րեն գո յու թյուն ու նե նալ մինչև 
1804 թ.։ Գա լով իշ խա նու թյան՝ Նա պո լե ո նը հայ տա րա-
րեց. « Հե ղա փո խու թյու նը հա սել է այն նպա տակ նե րին, 
ո րոնց հա մար սկս վել է ր։ Հե ղա փո խու թյունն ա վարտ-
ված է»։ Նա խոս տա նում էր պահ պա նել հե ղա փո խու-
թյան նվա ճում նե րը և դրանք զար գաց նել մի այն բա րե-
նո րո գում նե րի ճա նա պար հով։

1804 թ. ան ցկաց վեց հան րաք վե, և Նա պո լե ո նը հռ չակ-
վեց « բո լոր ֆրան սի ա ցի նե րի կայսր»։ Փա րի զի Ս. Ա ստ-
վա ծա մոր տա ճա րում տե ղի ու նե ցավ նրա շքեղ թա գադ-
րու թյու նը։ Այս պես հիմ նադր վեց Ա ռա ջին կայս րու թյու-
նը, ո րը գո յատ ևեց մինչև 1814 թ.։

 Բա րե նո րո գում նե րը

 Նա պո լե ո նի բա րե նո րո գում նե րը վե րա բե րում է ին 
հա սա րա կա կան կյան քի բո լոր աս պա րեզ նե րին։ Նա ան-
ձամբ էր հետ ևում դրանց ըն թաց քին։

Տն տե սու թյուն։ Կայ սեր ջան քե րով զարկ տր վեց ծանր 
ար դյու նա բե րու թյա նը։ Տա սը տա րի նե րի ըն թաց քում 
հիմն վեց հա րյուր խո շոր ձեռ նար կու թյուն՝ հան քա հարս-
տաց ման, մե տա ղա ձու լու թյան, զի նա գոր ծու թյան, նա-
վա շի նու թյան, սար քա շի նու թյան։ Բուռն ճա նա պար հա-
շի նու թյան արդյունքում կա յուն կապ հաս տատ վեց ե րկ-
րի տար բեր շր ջան նե րի միջև։ 

Աշ խու ժա ցան տն տե սա կան կա պերն ի նչ պես ե րկ րի 
ներ սում, այն պես էլ երկրից դուրս։ Տն տե սու թյան զար-
գաց ման նպա տա կով հիմն վեց Ֆրան սի ա կան բան կը։ 
Շր ջա նա ռու թյան մեջ դր վեց դրա մա կան նոր մի ա վոր՝ 
ֆրան կը։ 

6 ՆԱ ՊՈ ԼԵ Ո ՆԻ ԴԱ ՐԱՇՐ ՋԱ ՆԸ 
(1799–1815)

ՆԱ ՊՈ ԼԵ ՈՆ ԲՈ ՆԱ ՊԱՐՏ
(1769–1821)

 Զո րա վար և պե տա կան գոր-
ծիչ։ Ծն վել է Կոր սի կա կղ-
զում, ռազ մա կան կր թու թյուն 
ստա ցել է Ֆրան սի ա յում։ 
Մաս նակ ցել է Մեծ հե ղա փո-
խու թյա նը, 24 տա րե կա նում 
դար ձել է գե նե րալ։
1796–1797 թթ. գլ խա վո րել է 
ի տա լա կան հաղ թա կան ար-
շա վան քը, 1798 թ.՝ ե գիպ տա-
կան ար շա վան քը։ 1799 թ. հե-
ղաշր ջու մից հե տո ստեղ ծել է 
մի նոր վար չա կարգ՝ կա ռուց-
ված Մեծ հե ղա փո խու թյան 
գա ղա փար նե րի հի ման վրա։ 
Վա րել է նվա ճո ղա կան պա-
տե րազմ ներ, ո րոնց նպա-
տակն էր Եվ րո պա յում հաս-
տա տել Ֆրան սի այի գե րիշ խա-
նու թյու նը։ Նվաճ ված ե րկր նե-
րում բազ մա թիվ բա րե նո րո-
գում ներ է ի րա գոր ծել։ «Նա-
պո լե ո նի դա րաշր ջան» են 
ան վա նում Ֆրան սի այի և Եվ-
րո պայի պատ մու թյան՝ նրա 
գոր ծու նե ու թյան տա րի նե րը։
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Ար դյու նա բե րու թյան ցու ցա նիշ նե րով Ֆրան սի ան 
զբա ղեց րեց ե րկ րորդ տե ղը աշ խար հում ՝ զի ջե լով մի այն 
Ա նգ լի ային։ 

Օ րենսդ րու թյուն։ Մեծ հե ղա փո խու թյու նից հե տո 
Ֆրան սի ա յում հաս տատ վել է ին հա սա րա կա կան նոր 
հա րա բե րու թյուն ներ։ Հարկ էր դրանց տալ ի րա վա կան 
ձևա կեր պում։ Կայսրը կազմ եց « Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենս  գիր քը», ո րը տա րա ծվեց նաև Եվ րո պա յում։ Այն 
ամ րագ րում էր մարդ կանց բնա կան ի րա վունք նե րը։ 
Ա ռանձ նա կի ու շադ րու թյուն էր դարձ վում ըն տա նի քի և 
սե փա կա նու թյան խն դիր նե րին։ Ըն տա նի քը ճա նաչ վում 
էր որպես հա սա րա կու թյան կար ևո րա գույն բջիջ։ Կար-
գա վոր  վե ցին նաև տն տե սա կան, քրե ա կան, դա տա կան 
բնա գա վառ նե րը։

 Վար չա կան հա մա կարգ։ Հե ղա փո խու թյան տա րի նե-
րին Ֆրան սի ա յում ձևա վոր վել էր նոր վար չա կան կա-
ռույց։ Եր կի րը բա ժան վել էր դե պար տա մենտ նե րի (նա-
հանգ)՝ յու րա քան չյուրն իր ը նտ րո վի վար չա կազ մով։ 
Նա պո լե ո նը պահ պա նեց այդ։ Նրա նշա նա կած պաշ տո-
նյա նե րը (պ րե ֆեկտ) տնօ րի նում է ին նա հանգ նե րի բո լոր 
կար ևոր գոր ծե րը։ Այս կերպ պե տու թյան կա ռա վա րու մը 
խիստ կենտ րո նաց վեց։

Մ շա կու թային ձեռ նար կում ներ։ Կայսրը՝ ի րեն հա մա-
րելով լու սա վո րա կան նե րի հետ ևորդ, ձգ տում էր նրանց 
գա ղա փար նե րով ձևա վո րել ազ գային նոր վեր նա խավ։ 
Բո լոր դե պար տա մենտ նե րում ստեղծ վե ցին պե տա կան 
վար ժա րան ներ, ո րոնք տա լիս է ին միջ նա կարգ կր թու-
թյուն։ Այ նու հետև բաց վե ցին բարձ րա գույն բժշ կա կան, 
ի րա վա բա նա կան և ռազ մա կան դպ րոց ներ։ Այդ բո լո րի 
պսա կը դար ձավ Կայ սե րա կան հա մալ սա րա նը։

 Նա պո լե ո նը հո վա նա վո րում էր գի տու թյուն ը և ար-
վեստը։ Ձևա վոր վեց կայ սե րա կան նոր ա զն վա կա նու-
թյու նը, ո րի շատ ներ կա յա ցու ցիչ ներ դուրս է ին ե կել 
ստո րին խա վե րից։

Կ րո նա կան հան դուր ժո ղա կա նու թյուն։ Հե ղա փո խու-
թյան տա րի նե րին պայ քար էր ծա վալ վել կա թո լիկ ե կե-
ղե ցու դեմ։ Բայց Նա պո լե ո նը հաս կա նում էր, որ դա վի-
րա վո րում է մի լի ո նա վոր կա թո լիկ նե րի կրո նա կան 
զգաց մունք նե րը և պա ռակ տում ազ գը։ Հետ ևե լով խղ ճի 

Նա պո լե ոն I կայս րը 
« Քա ղա քա ցի ա կան 
օ րենսգր քի» մա սին

 
Իմ իս կա կան փառքն այն 
չէ, որ հաղ թել եմ քա ռա-
սուն ճա կա տա մար տե-
րում։ Վա թեռ լոոն կջն ջի 
այդ բո լոր հաղ թա նակ նե-
րի մա սին հի շո ղու թյուն-
նե րը։ Բայց այն, ին չը չի 
կա րող մո ռաց վել, ին չը 
կապ րի հա վերժ, իմ «Քա-
ղա քա ցի ա կան օ րենս-
գիրքն» է ։

Հատված Ժ.–Լ. Դավիդի 
«Նապոլեոնի թագադրությու-
նը» կտավից
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ա զա տու թյան սկզ բուն քին՝ նա կա թո լի կու թյու նը ճա նա-
չեց «ֆ րան սի ա ցի նե րի մեծ մա սի կրոն»։

 Հար կավ, ա մեն բան այս չափ հարթ չէր։ Հին կար գե րի 
կողմ նա կից նե րը շա րու նա կում է ին պայ քա րը։ Կայս րը 
եր բեմն դի մում էր խս տու թյուն նե րի։ Ան գամ մտց րեց 
գրաքն նու թյուն, փա կեց ո րոշ թեր թեր ու ամ սագ րեր։ Սա-
կայն Նա պո լե ո նի վար չա կար գի ան կու մից հե տո էլ բա-
րե նո րո գում նե րը պահ պա նե ցին ի րենց ու ժը։ Մեծ էր 
դրանց ազ դե ցու թյու նը նաև այլ ե րկր նե րի վրա։

 Պա տե րազմ նե րը և « Մեծ տե րու թյան» 
կազ մա վո րու մը

 Բա րե նո րո գում նե րի ու ղի ով ըն թա ցող Ֆրան սի ան 
ա րա գո րեն հզո րա նում է ր։ Դա սար սա փեց նում էր հար-
ևան ե րկր նե րին, այդ թվում Ա նգ լի ային և Հո լան դի ային։ 
Եվ նրանց ը նդ հա րումն ան խու սա փե լի է ր։

Եվ րո պան Նա պո լե ո նի նվա-
ճում նե րի ժա մա նա կաշր ջա-
նում
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 Հե ղա փո խու թյան ըն թաց քում Ֆրան սի ա յում ձևավոր-
վել էր նոր բա նակ։ Դրա շար քե րում ա ճել է ին այն պի սի 
տա ղան դա վոր զո րա վար ներ, ի նչ պի սիք է ին Նեյը, Դա-
վուն, Մյու րա տը և այլք։ Նո րու թյուն էր սպա յա կույ տի 
(ռազ մա կան շտաբ) ստեղ ծու մը, ո րը կոչ ված էր մշա կե լու 
մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րեր։

Սկզ բում Ֆրան սի ան վա րում էր պաշտ պա նո ղա կան 
պա տե րազմ, բայց հետո ան ցավ հար ձակ ման և հա սավ 
հա ջո ղու թյուն նե րի։ Պա տե րազմ նե րը հե ղա փո խա կան 
է ին՝ միտ ված տա պա լե լու ա վա տա տի րա կան կար գե րը։ 
Նրանք ո ղջ Եվ րո պա յում տա րա ծում է ին ժա մա նա կի 
ա ռա ջա վոր գա ղա փար նե րը՝ մար դու և քա ղա քա ցու 
ա զա տու թյուն նե րը, ազ գե րի ի նք նո րոշ ման ի րա վուն քը։

 Այդ պա տե րազ մնե րը նպաս տում է ին Ֆրան սի այի 
տի րա պե տու թյան տա րած մա նը։ Շու տով Եվ րո պայի 
ա ռա ջա տար ե րկր նե րը հայտն վե ցին Ֆրան սի այի տի րա-
պե տու թյան կամ ազ դե ցու թյան ներ քո՝ Ի տա լի ան, Իս-
պա նի ան, Ա վստ րի ան, Պրու սի ան։ Բա ցա ռու թյուն է ին 
Ռու սաս տա նը և Ա նգ լի ան։

 Տե րու թյան կոր ծա նու մը

 Ռազ մա կան ու ժի վրա հիմն ված « Մեծ տե րու թյու նը» 
ա նընդ հատ ծա վալ ման մի տում ու ներ։ Նա պո լե ո նը ե րա-
զում էր հաս նել հա մաշ խար հային տի րա պե տու թյան։ 

Այդ նպա տա կով ստեղծ ել էր Մեծ բա նա կը, ո րի կազ-
մում հա վա քագր ված է ին նաև դաշ նա կից ե րկր նե րի ու-
ժե րը։ 1812 թ. Մեծ բա նա կը մտավ Ռու սաս տան։ Օ գոս տո-
սին Բո րո դի նոյի դաշ տում տե ղի ու նե ցավ գլ խա վոր ճա-
կա տա մար տը։ Ռու սա կան բա նա կը պարտ վեց և հանձ-
նեց Մոսկ վան։

 Ռու սաս տա նի հա մար պա տե րազմն ըն դու նեց հա մա-
ժո ղովր դա կան բնույթ. բա նա կը հա մալր վում էր և զո րա-
նում։ Այր ված և կո ղոպտ ված Մոսկ վա յում Նա պո լե ոնն 
ի րեն զգում էր թա կար դում։ Ռու սա կան զոր քերն ան ցան 
հա կա հար ձակ ման և ստի պե ցին ֆրան սի ա ցի նե րին նա-
հան ջել։ 1812 թ. դեկ տեմ բե րին Մեծ բա նա կի մնա ցորդ նե-
րը լքե ցին Ռու սաս տա նը։

Ֆ րան սի այի դեմ ձևա վոր վեց մի նոր ռազ մա կան դա-
շինք՝ Ռու սաս տան, Ա նգ լի ա, Պրու սի ա, Ա վստ րի ա և այլ 

Նա պո լե ո նի բա նա կի սպա
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ե րկր ներ։ 1813 թ. Լայպ ցի գի ճա կա տա մար տում դաշ նա-
կից նե րը հաղ թանակ տարան և մտան Փա րիզ։ Նրանք 
Նա պո լե ո նին աք սո րե ցին և Ֆրան սի ա յում վե րա կանգ-
նե ցին տա պալ ված ար քա յա տոհ մը։

 Հին վար չա կար գի վե րա կանգ նու մը մեծ դժ գո հու թյուն 
ա ռա ջաց րեց Ֆրան սի ա յում։ Օ գտ վե լով դրա նից՝ 1815 թ. 
մար տին Նա պո լե ո նը փախավ աքսորից, վե րա դար ձավ 
և վե րա կանգ նեց կայս րու թյու նը։ Սա կայն նրա իշ խա նու-
թյու նը տևեց ըն դա մե նը հա րյուր օ ր։ Դաշ նա կից ներն 
ա րագ վե րա մի ա վոր վե ցին։ Նա պո լե ո նը պար տու թյուն 
կրեց և այս անգամ աք սոր վեց Ատ լան տյան օվ կի ա նո սի 
հե ռա վոր կղ զի նե րից մե կը, որ տեղ էլ կն քեց իր մահ կա-
նա ցուն։ 

Տեսարան Lայպցիգի 1813 թ. 
հոկ տեմբերին տեղի ունե ցած 
ճա կա տա մար տից. ան վան-
վել է «Ժո ղո վուրդ նե րի ճա-
կա տա մարտ»
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ներ կա յաց րե՛ք Նա պո լե ոն Բո նա պար տի՝ կոն սու լից կայսր դառ նա լու հա ջոր-

դա կան քայ լե րը։
2. Թվարկե՛ք Նա պո լե ո նի իրականացրած բա րե նո րո գում նե րը։ Ի ՞նչ նշա նա կու-

թյուն ու նե ցան դրանք Ֆրան սի այի հա մար:
3. Ինչո՞ւ Նապոլեոնը մղեց «հեղափոխական պատերազմներ»: Ին չի՞ շնոր հիվ 

Ֆրան սի ան ռազ մա կան հա ջո ղու թյուն ներ ու նե ցավ։
4. Ե՞րբ սկսվեց և ի՞նչ ավարտ ունեցավ ֆրանս–ռուսական պատերազմը:
5. Ո՞ր երկրները միավորվեցին Ֆրանսիայի դեմ:
6. Ներկայացրե՛ք Առաջին կայսրության անկման ընթացքը:

Գործնական աշխատանք
Աղյուսակի տեսքով ներկայացրե՛ք Նապոլեոնի բարենորոգումները և դրանց 
արդյունքները:

Բնագավառը Ռազմական Օրենսդրական Վարչական Մշակութային Կրոնական

Բարենորո գում նե րը

Քննարկման հարց
ին չո՞ւ Նա պո լե ո նի կայս րու թյու նը կոր ծան վեց։

 Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
« Բո լոր ֆրան սի ա ցի նե րի կայսր», « Քա ղա քա ցի ա կան օ րենս գիրք», դեպար-
տամենտ, պրե ֆեկտ, Ա ռա ջին կայս րու թյուն, Կայ սե րա կան հա մալ սա րան, Նեյ, 
Դավու, Մյուրատ, հե ղա փո խա կան պա տե րազմ, Մեծ բա նակ, Բո րո դի նոյի և 
Լայպ ցի գի ճա կա տա մար տեր
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 Հետ նա պո լե ո նյան դա րաշր ջա նը Եվրոպայում նշա-
նա վոր վեց հա սա րա կա կան տա րաբ նույթ ու ժե րի բա-
խում նե րով։ Եր բեմն գե րա կա յում էր հե տա դի մու թյու նը, 
եր բեմն՝ բա րե նո րո գում նե րի ո գին։ Ի սկ հա ճախ էլ հա-
սա րա կա կան զար գա ցու մը մտ նում էր փա կու ղի։ Ստեղծ-
վում է ին ճգ նա ժա մային ի րա վի ճակ ներ, ո րոնք ա վարտ-
վում է ին նոր հե ղա փո խու թյուն նե րով։

 Վի են նայի վե հա ժո ղո վը

1814–1815 թթ. Ա վստ րի այի մայ րա քա ղաք Վի են նա յում 
Նա պո լե ո նին հաղ թած պե տու թյուն նե րի ղե կա վար նե րը 
հրա վի րե ցին վե հա ժո ղով։ Նպա տակն էր ոչ մի այն հաշ-
տու թյուն կն քել պարտ ված Ֆրան սի այի հետ, այլև Եվ րո-
պա յում հաս տա տել « կա յուն խա ղա ղու թյուն»։ Բո լո րը 
խո սում է ին «ար դա րու թյան և խախտ ված օ րի նա կա նու-
թյան» վե րա կանգն ման մա սին։ 

Վե հա ժո ղո վում իրենց կամքն էին թելադրում Ռու-
սաս տա նը, Ա նգ լի ան, Ա վստ րի ան և Պրու սի ան։ Նրանք 
էլ վե րաձ ևե ցին Եվ րո պայի պե տա կան սահ ման նե րը՝ 
հաշ վի չառ նե լով այլ ազ գե րի շահերը։

7 ԵՎ ՐՈ ՊԱՆ 1815–1850 ԹԹ.
(ՀԵ ՏԱ ԴԻ ՄՈՒԹՅՈՒՆ, 
ՓՈԽ ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ ՆՈՒԹՅՈՒՆ)

Վի են նայի վե հա ժո ղո վը
 
Իր ը նդ գրկ մամբ նա խա դե պը 
չու նե ցող այս վե հա ժո ղո վին 
մաս նակ ցում է ին 2 կայսր, 4 
թա գա վոր, 2 թա գա ժա ռանգ 
և 215 իշ խա նա կան տնե րի ղե-
կա վար ներ։ Այս տեղ հա վաք-
վել էր 450 դի վա նա գետ։ 
Ա ռա ջին ան գամ ո ղջ Եվ րո-
պան բա նակ ցե լու էր հա վաք-
վել։ Չկար մի նիստ, ո րին բո-
լորն ան խտիր մաս նակ ցե ին։ 
Բա նակ ցու թյուն նե րը հա ճախ 
ը նդ հատ վում է ին պա րա հան-
դես նե րով, ներ կա յա ցում նե-
րով, որ սով։ « Պա րող վե հա-
ժո ղով». այդ պես է այն մնա-
ցել բո լո րի հի շո ղու թյան մեջ։ 
Պայ մա նագ րե րը մշակ վում 
է ին ա ռան ձին աշ խա տան-
քային խմ բե րում։
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 Լե հական հողերի վրա Նա պո լե ո նի ստեղ ծած Վար-
շա վայի դք սու թյու նը լու ծար վեց։ Լե հա ստանի տարածքը 
բաժանվեց Ռու սաս տա նի, Ա վստ րի այի և Պրու սի այի 
միջև։ Ճա նաչ վեց Ֆին լան դի այի բռ նակ ցու մը Ռու սաս-
տա նին։ Պահ պան վեց Ի տա լի այի և Գեր մա նի այի մաս-
նատ վա ծու թյու նը։ Ա նգ լի ան ստա ցավ Մալ թա կղ զին և 
հո լան դա կան մի շարք գա ղութ ներ։

 Վե հա ժո ղո վի մաս նա կից նե րը կար ծում է ին, որ Մեծ 
հե ղա փո խու թյու նը խախ տել է Եվ րո պա յի բնա կա նոն 
կյան քը։ Նրանք ո րո շե ցին վե րա կանգ նե լ նախ կին կար-
գը՝ իշ խա նու թյու նը վե րա դարձ նե լով տա պալ ված ար քա-
յա տոհ մերին ու իշ խա նա կան տնե րին։ Պայ մա նա վոր վե-
ցին նաև հա մա տեղ ու ժե րով պայ քա րել նոր հե ղա փո-
խու թյուն նե րի դեմ։ 

Ըն դուն ված ո րո շում ներն ի րա գոր ծե լու հա մար 
ստեղծ վեց եվ րո պա կան գա հա կալ նե րի «Սր բա զան դա-
շինք»: Այդտեղ գե րիշ խում է ին Ռու սաս տա նը, Ա վստ րի-

Եվ րո պան ը ստ Վի են նայի 
վե հա ժո ղո վի
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ան և Պրու սի ան։ Հա մա տեղ ջան քե րով նրանք 1820–1830–
ա կան թթ. ճն շե ցին հե ղա փո խա կան շար ժում ներն Ի տա-
լի ա յում, Իս պա նի ա յում, Լե հաս տա նում։

 Բա րե նո րո գում նե րի ու ղին 
(փոխ հա մա ձայ նու թյուն)

 Բա րե նո րո գում նե րի ու ղի ով զար գա ցող ե րկ րի բնո-
րոշ օ րի նակ էր Ա նգ լի ան։ Ար դեն գի տենք, որ XVII դ. հե-
ղա փո խու թյու նից հե տո այս տեղ ձևա վոր վեց սահ մա-
նադ րա կան մի ա պե տու թյուն։ Հե տա գա յում Ա նգ լի ան 
խու սա փեց հե ղա փո խա կան նոր ցն ցում նե րից։ 

Այս խա ղաղ ըն թաց քին նպաս տում էր նաև մեծ չա փե-
րի հաս նող ար տա գաղ թը։ Տա րե կան Ա ՄՆ, Կա նա դա, 
Ա վստ րա լի ա և այլ ե րկր ներ է ին հե ռա նում հա րյուր հա-
զա րա վոր ան գլի ա ցի ներ։ 

Այ նուա մե նայ նիվ, XIX դ. ա ռա ջին կե սին Ա նգ լի ան ևս 
կա րիք ու ներ բա րե նո րո գում նե րի։ Ար դյու նա բե րա կան 
հե ղաշրջ ման հետևանքով մե ծա պես փո խվել էր հա սա-
րա կու թյան տն տե սա կան և ըն կե րային (սո ցի ա լա կան) 
կա ռուց ված քը։ Ա ռա ջա ցել է ին ձեռ նե րեց նե րի և բան վոր-
նե րի դա սա կար գե րը, որոնք ու նե ին բա զում չլուծ ված 
հիմ նախն դիր ներ։

 Բան վոր նե րի աշ խա տան քային ու կեն սա կան պայ-
ման նե րը ծանր է ին։ Ի րենց շա հե րի հա մար նրանք պայ-
քա րում է ին դեռ XVIII դ. վեր ջե րից՝ ստեղ ծե լով ա րհ մի ու-
թյուն ներ (ար հես տակ ցա կան մի ու թյուն ներ)։ 1824 թ. 
խորհր դա րանն օ րի նա կա նաց րեց ա րհ մի ու թյուն նե րի 
գոր ծու նե ու թյու նը։ Կա ռա վա րու թյան, ձեռ նե րեց նե րի և 
ա րհ մի ու թյուն նե րի փոխ հա մա ձայ նու թյամբ XIX դ. 
20-40-ա կան թթ. կա տար վե ցին ա ռա ջին լուրջ բա րե նո րո-
գում նե րը։ O րեն քով ար գել վեց ան չա փա հաս նե րի գի շե-
րային աշ խա տան քը, կր ճատ վեց աշ խա տան քային օ րը։ 

Ձեռ նե րեց նե րը և բան վոր նե րը ձգ տում է ին մաս նակ-
ցու թյուն ու նե նալ պե տա կան կյան քին։ Հա մառ պայ քա-
րից հե տո խորհր դա րա նը 1832 թ. ըն դու նեց նոր ը նտ րա-
կան օ րենք, ո րը զգա լի ո րեն ը նդ լայ նեց ը նտ րող նե րի թի-
վը՝ ի հա շիվ ան շարժ գույք ու նե ցող ան ձանց։ Սա կայն 
բան վոր նե րը չս տա ցան ը նտ րա կան ի րա վունք, և պայ-
քա րը շա րու նակ վեց։
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1837 թ. բան վոր նե րը կազ մե ցին պա հան ջա գիր (չար-
տեր) և ներ կա յաց րին խորհր դա րան։ Փաս տաթղ թի 
ա նու նով շար ժու մը կոչ վեց չար տիս տա կան։ Չար տիստ-
նե րը պա հան ջում է ին ը նդ հա նուր ը նտ րա կան ի րա վունք, 
գաղտ նի քվե ար կու թյուն, պատ գա մա վոր նե րի աշ խա-
տա վարձ և այլն։ Պա հան ջա գի րը ե րեք ան գամ ներ կա-
յաց վեց խորհր դա րան, բայց մերժ վեց։ Այ նուա մե նայ նիվ, 
պայ քարն ան հետ ևանք չմ նաց։ Հե տա գա յում կր ճատ վեց 
ը նտ րա կան ի րա վուն քի հա մար սահ ման ված ու նեց ված-
քի չա փը։ Եվ ը նտ րող նե րի թիվն ա վե լա նում է ր։

 Բա րե նո րո գում նե րի մյուս աս պա րե զը տն տե սու թյան 
ա զա տա կա նա ցումն էր, այ սինքն՝ ա զատ ձեռ նե րե ցու-
թյա նը և տն տե սա կան մր ցակ ցու թյա նը խո չըն դո տող 
զա նա զան ար գե լքնե րի վե րա ցու մը։ Այդ ճա նա պար հին 
կար ևոր էր խորհր դա րա նի ըն դու նած ո րո շու մը այս պես 
կոչ ված հա ցի օ րենք նե րը վերացնելու մասին:  Սե փա-
կան հաց ար տադ րող նե րին պաշտ պա նե լու հա մար կա-
ռա վա րու թյու նը ժա մա նա կին սահ մա նել էր արտ եր կրից 
ներ մուծ վող հա ցա հա տի կի բարձր մաք սա տուր քեր։ Ժո-
ղո վուր դը ստիպ ված գնում էր սե փա կան թանկ հա ցը։ 
Հա ցի գներն ա զա տա կա նաց վե ցին։ Ա նգ լի ան աշ խար հի 

ՉԱՐ ՏԻՍ ՏԱ ԿԱՆ ՇԱՐ ԺՈՒ ՄԸ
 
Անգ լի ա կան աշ խա տա վոր նե-
րի զանգ վա ծային ե լույ թը 
1830–1840 թթ. խն դիր ու ներ 
ժո ղովր դա վա րաց նել ե րկ րի 
կյան քը։ Ղե կա վար նե րը 
մտա ծում է ին լու ծել աշ խա-
տա վոր նե րի խն դիր նե րը՝ 
ա պա հո վե լով նրանց մաս-
նակ ցու թյու նը խորհր դա րա-
նի աշ խա տանք նե րին։ 
Օգ տա գոր ծում է ին պայ քա րի 
թե՛ խա ղաղ, թե՛ բռ նի մի ջոց-
նե րը։ Կա ռա վա րու թյու նը ճն-
շեց շար ժու մը։ Սա կայն հե-
տա գա տա րի նե րին նրա շատ 
պա հանջ ներ ի րա գործ վե ցին։ 
Ժա մա նա կա կից ներն ա սում 
է ին. « Դա պարտ ված նե րի 
ան վի ճե լի հաղ թա նակն է 
հաղ թող նե րի նկատ մամբ»։

Ն կա րում՝ դր վագ չար տիս-
տա կան շար ժու մից։
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տար բեր ե րկր նե րից ներ մու ծում էր է ժան հաց։ Փո խա-
րենն այդ ե րկր ներն ի ջեց նում է ին ան գլի ա կան ար դյու-
նա բե րա կան ապ րանք նե րից գանձ վող բարձր տուր քե-
րը։ Դրա նից Ա նգ լի ան շա հում էր, քա նի որ ար տա հա-
նումն ա վե լի շատ էր, քան ներ մու ծու մը։ Դա հնա րա վո-
րու թյուն էր տա լիս փոխ հա տու ցե լու գյու ղատն տե սու-
թյան կո րուստ նե րը։ 

Այս  ճանապարհով Ա նգ լի ան դար ձավ աշ խար հի 
ա մե նաա զա տա կան տն տե սու թյուն ու նե ցող եր կի րը։ 
Բազ մա թիվ ե րկր ներ հե ղեղ ված է ին ան գլի ա կան է ժան 
և բարձ րո րակ ար դյու նա բե րա կան ապ րանք նե րով։ Ա նգ-
լի ան չէր վա խե նում մր ցակ ցու թյու նից, քա նի որ ու ներ 
հզոր ար դյու նա բե րու թյուն։ Նա պաշ տո նա պես վա րում 
էր ա զատ ա ռևտ րի քա ղա քա կա նու թյուն։ 

Այս պես՝ փոխ զի ջու մային բա րե նո րո գում նե րով Ա նգ լի ան 
ո տք դրեց ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան նոր շր ջա-
փուլ։ Պատ մու թյու նը ցույց տվեց, որ ան գլի ա կան ու ղին 
ա ռա վել ար դյու նա վետ է ր։ 

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ով քե՞ր է ին գու մա րել Վի են նայի վե հա ժո ղո վը և ի ՞նչ նպա տա կով։
2. Ի ՞նչ վե րաձև ման են թարկ վեց Եվ րո պայի քա ղա քա կան քար տե զը։
3. Ովքե՞ր և ի՞նչ նպատակով ստեղծեցին Սր բա զան դա շինքը։
4. XVII դա րի վեր ջե րից սկ սած՝ ին չո՞ւ Ա նգ լի ային հա ջող վեց խու սա փել նոր հե ղա-

փո խու թյուն նե րից։
5. Ի ՞նչ բա րե նո րո գում ներ ի րա կա նաց վե ցին Ա նգ լի ա յում XIX դա րի ա ռա ջին կե-

սին։
6. Ե ՞րբ է սկս վել չար տիս տա կան շար ժու մը։ Ներ կա յաց րե՛ք ան գլի ա ցի բան վոր նե-

րի պայ քա րի ար դյունք նե րը։
7. Տնտեսության ազատականացման նպատակով ի՞նչ բարենորոգումներ արվեցին 

Անգլիայում: Ի՞նչ արդյունքներ տվեցին դրանք:

 Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
 Հե տա դի մու թյուն, Վի են նայի վե հա ժո ղով, «արդարության և խախտված 
օրինանանության» վերականգնում, Սր բա զան դա շինք, պա հան ջա գիր (չար տեր), 
չար տիս տա կան շար ժում, տնտեսության ազատականացում, «հացի օրենքներ», 
ա զատ ա ռև տուր
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 Հե ղա փո խու թյուն նե րը XIX դ. ա ռա ջին կե սի եվ րո պա կան 
պատ մու թյան ան բա ժա նե լի մասն է ին։ Դրանք դրս ևոր վե-
ցին հիմ նա կա նում եր կու ձևով։ 1) Սոցիալական հեղափո-
խություն.  գե րա կա յում է ին հետևյալ հիմ նախն դիր նե րը՝ 
իշ խա նու թյան գրա վում, քա ղա քա կան ա զա տու թյուն նե-
րի ը նդ լայ նում, տն տե սու թյան ա զա տա կա նա ցում և այլն։ 
2) Ազ գային հե զա փո խու թյուն . գե րա կա յում է ին ազ-
գային հիմ նախն դիր նե րը՝ ա զա տագ րու թյուն, վե րա մի ա-
վո րում, ան կախ պե տու թյան ստեղ ծում կամ վերա կանգ-
նում։

1848 թ. հե ղա փո խու թյու նը Ֆ րան սի այում

Ֆրան սի ա յում 1830 թ. հաս տատ վեց սահ մա նադ րա-
կան մի ա պե տու թյուն՝ Լուի Ֆի լի պի գա հա կա լու թյամբ։ 
Իշ խա նու թյան ե կավ բուր ժուա զի այի վեր նա խա վը՝ խո-
շոր դրա մա տե րերն ու վաշ խա ռու ները։ Նրանք աշ խա-
տում է ին ժո ղովր դա վար եր ևալ. խո սում է ին քա ղա քա-
կան ա զա տու թյուն ներից, աշ խար հիկ կր թու թյու նից։ Սա-
կայն դրա նից կա ռա վար ման բո վան դա կու թյու նը չէր 
փոխ վում։ Պե տա կան հո վա նա վո րու թյան շնոր հիվ (ար-
տո նու թյուն ներ, մե նաշ նորհ ներ) հարս տա նում է ին դրա-
մա տե րե րը և վաշ խա ռու նե րը։ Ե րկ րում բա ցա կա յում էր 
ա զա տա կան տն տե սու թյու նը։  Ծաղ կում էր կա շա ռա կե-
րու թյու նը, տա րած ված էր աղ քա տու թյու նը։ Ֆրան սի ա-
ցի նե րի մեծ մա սը զրկ ված էր ը նտ րու թյան ի րա վուն քից։

Դ րու թյու նը հատ կա պես սր վեց 1845–1847 թթ., ե րբ ան-
բեր րի ու թյան հետ ևան քով սով և հա մա ճա րակ սկս վեց։ 
1848 թ. փետր վա րին ժո ղո վուր դը Փա րի զում ա պս տամ-
բեց։ Լուի Ֆի լի պը փա խավ ե րկ րից։ Հե ղա փո խու թյու նը 
տա րած վեց։ Կազմ վեց ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու-
թյուն, և Ֆրան սի ան հռ չակ վեց հան րա պե տու թյուն։ 

Երկ րորդ հան րա պե տու թյու նը գո յատ ևեց 1848–1852 
թթ.։ Մտց վեց ը նդ հա նուր ը նտ րա կան ի րա վունք, ը նդ-

8 ՀԵ ՂԱ ՓՈ ԽՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ՐՈ ՊԱՅՈՒՄ 
1830–1840–Ա ԿԱՆ ԹԹ.

ԼՈ ՒԻ ՖԻ ԼԻՊ
(1773–1850)

Ն րան ան վա նում է ին 
« թա գա վոր բուր ժո ւա»։ Ան-
վա նի գրող Ստեն դա լը նրան 
հա մա րում էր ա մե նա խո րա-
մանկ թա գա վո րը։
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լայն վե ցին քա ղա քա կան ա զա տու թյուն նե րը, վե րաց վեց 
մա հա պա տի ժը, ի նչ պես նաև ստր կու թյու նը գա ղութ նե-
րում։

 Հե ղա փո խու թյան մաս նա կից նե րի հիմ նա կան զանգ-
վածը բան վոր ներ է ին։ Նրանց շր ջա նում մեծ ազ դե ցու-
թյուն ու նե ին սո ցի ա լիստ նե րը (ընկերվարները), ո րոնց 
նպա տակն էր ա րագ փո փո խու թյուն նե րի մի ջո ցով ստեղ-
ծե լ մի նոր հա սա րա կու թյուն՝ ա ռանց աղ քա տու թյան և 
շա հա գործ ման։ 

Երկ րորդ հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ 
Ֆրան սի ան հռ չակ վեց նա խա գա հա կան հան րա պե տու-
թյուն։ Կա ռա վար ման լծակ նե րը լի նե լու է ին ը նտ րո վի 
նա խա գա հի ձեռ քում։ 

Եր կի րը, սա կայն, մնում էր պա ռակտ ված։ Շա րու նակ-
վում էր սուր պայ քա րը մի ա պե տա կան նե րի և հան րա-
պե տա կան նե րի միջև։ Ա նհ րա ժեշտ էր «ու ժեղ ձեռ քի» իշ-
խա նու թյան և ազ գային հա մե րաշ խու թյան հաս տա տում։ 
Ի րա վի ճակն հի շեց նում էր 1799 թ.։ Այն ժամ այդ պի սի «ու-
ժեղ ձեռք» դար ձավ Նա պո լե ոն Բո նա պար տը։ Նա չկար, 
բայց ապ րում էր նրա հե րո սա կան ա նու նը։ Ա նուն, ո րը 
ֆրան սի ա ցի նե րի մեջ ա րթ նաց նում էր ազ գային հպար-
տու թյուն։ Դրա նից էլ օ գտ վեց Բո նա պար տի եղ բո րոր դի 
Լուի Նա պո լե ո նը։ 1848 թ. նա ը նտր վեց հան րա պե տու-
թյան նա խա գահ և ձեռ նա մուխ ե ղավ տե րու թյան վե րա-
կանգն մա նը։ Նա հա յտարարում էր , որ ի նքն ար տա հայ-
տում է բո լոր ֆրան սի ա ցի նե րի շա հե րը։ Կա տա րելով 
պե տա կան հե ղաշր ջում՝ 1852 թ. ի րեն հռ չա կեց « բո լոր 

1848 թ. ժո ղովր դին ո ւղղ ված 
հե ղա փո խա կան կո չեր Ֆրան սի ա յում

 Քա ղա քա ցի նե՛ր
 Դուք մի ան գամ ևս ձեր հե րո սու թյամբ հաղ թա հա րե՛ք բռ նա պե տու թյու նը։ Դուք ար դեն հաղ թել եք 
նրան 1789 թ. հու լի սի 14 –ին, 1792 թ. օ գոս տո սի 10 –ին, 1830 թ. հու լի սի 29 –ին, և ա մեն ան գամ ձե զա նից 
խլել են ձեր հաղ թա նա կի պտուղ նե րը…
 Թո՛ղ այս օ րի նակ նե րը ձեզ դաս լի նեն… Վեր ջին ան գամ ո րո շո՛ւմ կա յաց րեք։ Շտա պե՛ք Թյո ւիլ րի 
(Ֆ րան սի այի թա գա վոր նե րի նս տա վայ րը Փա րի զում – հեղ.)։ Գրա վե՛ք այն։ Մի՛ վս տա հեք խա բե բա նե-
րին, մարդ կանց, ո րոնք ցույց են տվել ի րենց վախ կո տու թյու նը կամ քա ղա քա կան ան կա րո ղու թյու նը… 
Ի զե՛ն։ Դե պի Թյո ւիլ րի՛։

1848 թ. փետր վա րի 24
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ֆրան սի ա ցի նե րի կայսր»։ Ստեղծվեց Ե րկ րորդ կայս րու-
թյու նը, որը գո յատ ևեց մինչև 1870 թ.։

 Հե ղա փո խու թյու նը գեր մա նա կան 
պե տու թյուն նե րում

 Վի են նայի վե հա ժո ղո վը պահ պա նել էր Գեր մա նի այի 
քա ղա քա կան մաս նատ վա ծու թյու նը։ Ա վստ րի այի գլ խա-
վո րու թյամբ ստեղծ վել էր Գեր մա նա կան մի ու թյու նը, 
ո րը թույլ էր և ան կա րող։ Միասնական պետության 
ստեղծմամբ մանր պե տու թյուն նե րը շա հագրգռ ված չէ-
ին։ Նրանք չէ ին ցան կա նում հրա ժար վել ի րենց ի նք նիշ-
խա նու թյու նից։ Սա կայն կյանքն ըն թա նում էր իր հու նով։ 
Ար դյու նա բե րա կան հե ղաշրջ ման, շու կա յա կան հա րա-
բե րու թյուն նե րի զար գաց ման հետ ևան քով XIX դ. ա ռա-
ջին կե սին Գեր մա նի այի ա ռան ձին շր ջան նե րի միջև 
հաս տատ վե ցին տն տե սա կան սերտ հա րա բե րու թյուն-
ներ։ Եր կիրն սկ սեց տն տե սա պես մի ա վոր վել։ Մի ա վոր-
ման զո րեղ մի ջոց ներից է ին նաև մի աս նա կան կր թա կան 
հա մա կար գը և մշա կույ թը։

Ն ման պայ ման նե րում 1848–1849 թթ. Գեր մա նի ա յում 
ծա վալ վեց հե ղա փո խու թյուն, ո րի կար ևո րա գույն նպա-
տակը ազ գի քա ղա քա կան մի ա վո րումն է ր։ Այն սկս վեց 
Պրու սի ա յում։ Ա պս տամբ ժո ղո վուր դը թա գա վո րին ստի-
պեց ըն դու նել սահ մա նադ րու թյուն, ո րը հռ չա կում էր ժո-
ղովր դա վա րա կան ա զա տու թյուն ներ։ 

Շուտով Մայ նի Ֆրանկ ֆուրտ քա ղա քում հրա վիր վեց 
Ազ գային ժո ղով։ Այն ըն դու նեց հա մա գեր մա նա կան 
Սահ մա նադ րու թյուն, ո րը նա խա տե սում էր մի աս նա-
կան Գեր մա նա կան տե րու թյան ստեղ ծում։ Սա կայն հե-
տա դի մու թյու նը հա մախմ բեց ու ժե րը և հաղ թեց։ Հա մա-
գեր մա նա կան Ազ գային ժո ղո վը ցրվեց։

Չ նա յած պար տու թյա նը՝ հե ղա փո խու թյան ըն թաց քում 
ա վե լի խո րա ցավ գեր մա նա ցի նե րի ազ գային ի նք նա գի-
տակ ցու թյու նը։ Դա ա րա գաց րեց ե րկ րի մի ա վո րու մը հա-
ջորդ տաս նա մյակ նե րին։

 

ՆԱ ՊՈ ԼԵ ՈՆ III
(1808–1873)

 
Ֆրան սի այի նախագահ, 
ապա՝ կայսր (1852–1870)։ Կա-
ռա վա րու մը բա ժան վում է մի 
քա նի փու լե րի։ Նա խա պես 
խո սում էր ը նդ հա նուր բա րօ-
րու թյան և ա զա տու թյան մա-
սին։ Սա կայն հաս տատ վե լով 
գա հին՝ սկ սեց կա ռա վա րել 
մի ա հե ծան կեր պով. հե-
տապն դում էր այ լա խոհ նե-
րին, փա կում ը նդ դի մա դիր 
թեր թե րը։
1860 –ա կան թթ. ը նդ դի մու-
թյան ճնշ ման տակ ան ցկաց-
րեց ա զա տա կան բա րե նո րո-
գում ներ։ Սա կայն դրանք 
ա վե լի շատ ցու ցադ րա կան 
է ին, քան ի րա կան։ 
Ար տա քին քա ղա քա կա նու-
թյան մեջ հե տա մուտ էր Եվ-
րո պա յում Ֆրան սի այի տի-
րա պե տու թյան հաս տատ ման 
ա նի րա կան նպա տա կին։ 
Պրու սի այի դեմ պա տե րազ-
մում (1870–1871) ֆրան սի ա-
կան բա նա կը կրեց խայ տա-
ռակ պար տու թյուն։ Նա պո լե-
ոն III –ը գե րի ըն կավ և ը նդ-
միշտ հե ռա ցավ քաղաքական 
աս պա րե զից։
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Ազ գային հե ղա փո խու թյուն նե րը 
Եվ րո պա յում

 Միև նույն հայ րե նի քը, լե զուն և մշա կույ թն ու նե ցող ազ-
գե րը միշտ էլ ձգ տել են ու նե նալու կամ վերականգնելու 
սե փա կան ազ գային կյանքն ու ան կախ պե տու թյու նը։ 
Դրան հասնում էին երկարատև պայքարի, հաճախ՝ 
ազգային հեղափոխությունների շնորհիվ:  

Եվ րո պա յում այդ ուղիով ա ռա ջի նը Հու նաս տա նը 
ձեռք բե րեց ա զա տու թյուն։ XIV–XV դդ. ի վեր հույ նե րը 
տա ռա պում է ին օս մա նյան լծի ներ քո։ Նրանց մեջ հա-
սու նա նում էր հե ղա փո խու թյան ճա նա պար հով ա զա-
տագր վե լու գա ղա փա րը։ 1821 թ. սկս վեց հույ նե րի ա պս-
տամ բու թյունն ը նդ դեմ Օս մա նյան կայս րու թյան։ Պայ քա-
րը վայե լում էր ա ռա ջա դեմ Եվ րո պայի հա մակ րան քը. չէ՞ 
որ Հու նաս տա նը նրա քա ղա քակր թու թյան բնօր րանն է ր։ 
Հու նաս տան է ին գա լիս բա զում կա մա վոր ներ։ Նրանց 
թվում էր ան գլի ա ցի մեծ բա նաս տեղծ և մար դա սեր Ջ. 
Բայ րո նը։

 Հույ նե րը հա սան հա ջո ղու թյան, ե րբ ի պաշտ պա նու-
թյուն նրանց հան դես ե կան Ա նգ լի ան, Ռու սաս տա նը և 
Ֆրան սի ան։ 1830 թ. նրանք ճա նա չե ցին Հու նաս տա նի 
ան կա խու թյու նը, ի սկ եր կու տա րի ան ց եր կի րը հռ չակ-
վեց թա գա վո րու թյուն։

 Հաղ թա նա կով ա վարտ վեց նաև 1831 թ. հե ղա փո խու-
թյու նը Բել գի ա յում։ Բել գի ա ցի ներն ա զա տագր վե ցին 
Հո լան դի այից և ստեղ ծե ցին ան կախ պե տու թյուն։ Նույն 
թվա կա նին ազ գային հե ղա փո խու թյուն սկս վեց նաև Լե-
հաս տա նում, սա կայն ռու սա կան զոր քերն այն ա րյան 
մեջ խեղ դե ցին։

1848–1849 թթ. ազ գային հե ղա փո խու թյուն ներ տեղի 
ունեցան Ի տա լի ա յում և Հուն գա րի ա յում։ Եր կու հե ղա-
փո խու թյուն ներն էլ ուղղ ված է ին ա վստ րի ա կան տի րա-
պե տու թյան դեմ։ Ստա նա լով Ռու սաս տա նի օգ նու թյու նը՝ 
Ա վստ րի ան կա րո ղա ցավ ճն շել ի տա լա կան և հուն գա րա-
կան ազ գային հե ղա փո խու թյուն նե րը։ 

ՋՈՐՋ ԲԱՅ ՐՈՆ
(1788–1824)

 
Անգ լի ա ցի գրող։ Նրան մեծ 
հռ չակ բե րեց « Չայլդ Հա րոլ-
դի ո ւխ տագ նա ցու թյու նը» 
պոե մը։ Հա րոլդն ա զն վա կան 
է, ո րը հի աս թափ վել է դա-
ժան կյան քից։ Դառ նա լով 
ճա նա պար հորդ՝ նա մե՛րթ հի-
ա նում է իս պա նա ցի նե րի 
ա զա տա սի րու թյամբ, մե՛րթ 
հույ նե րին կոչ է ա նում կռ վել 
թուր քե րի դեմ, եր բեմն էլ 
սգում է Ի տա լի այի դա ռը ճա-
կա տա գի րը։ Ըն թեր ցո ղի 
ա ռջև հառ նում է նրա ա զա-
տա սեր, քնա րա կան, ե րազ-
կոտ, զգա յուն ու զար մա նահ-
րաշ կեր պա րը։
Ջ. Բայ րո նը նաև հայե րի ջերմ 
բա րե կամն է ր։ Մխի թա րյան 
մի ա բա նու թյու նում սո վո րել 
է հայե րեն, կա տա րել թարգ-
մա նու թյուն ներ։
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Հեղափոխություններն ըստ դրսևորման երկու ձևի են լինում. թվարկե՛ք և 

բնորոշե՛ք դրանք
2. Նշե՛ք 1848 թ. ֆրան սի ա կան հե ղա փո խու թյան  պատ ճառ նե րը։
3. Որ քա՞ն ժա մա նակ է գո յու թյուն ու նե ցել Ե րկ րորդ հան րա պե տու թյու նը։ Ո՞վ 

ստեղ ծեց Երկրորդ կայսրությունը Ֆրանսիայում:
4. Փոր ձե՛ք ա պա ցու ցել, որ Ֆրան սի ան, այ նու հան դերձ, զար գա նում էր Մեծ հե-

ղա փո խու թյան մատ նան շած ու ղի ով։
5. Բնու թագ րե՛ք գեր մա նա կան հե ղա փո խու թյու նը։ Ո ՞րն էր նրա գլ խա վոր ար-

դյուն քը։
6. Ին չո՞ւ են բո լոր ազ գե րը ձգ տում ու նե նա լու ան կախ պե տու թյուն։ Ի ՞նչ նշա նա կու-

թյուն ու նի ան կա խու թյու նը։
7. Ե ՞րբ է ան կա խա ցել Հու նաս տա նը։ Ո րո՞նք են հույ նե րի ա զա տագ րա կան պայ քա-

րի հա ջո ղու թյան պատ ճառ նե րը։
8. XIX դ. առաջին կեսին եվրոպական ո՞ր երկրներում են տեղի ունեցել ազգային 

հեղափոխություններ: Ինչո՞վ են ավարտվել դրանք:

Քն նարկ ման հարց
 Զար գաց ման ո ՞ր ու ղին է նա խընտ րե լի՝ հե ղա փո խա կա՞ն, թե՞ բա րե նո րո գում նե րի։

 Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ար տա հայ տու թյուն ներ, ա նուն ներ
Սոցիալական և ազգային հեղափոխություններ, Ե րկ րորդ հան րա պե տու թյուն, 
նա խա գա հա կան հան րա պե տու թյուն, սո ցի ա լիստ (ըն կեր վար), ազ գային հե ղա-
փո խու թյուն, Լուի Ֆի լիպ,  Լուի Նա պո լե ոն III, Երկ րորդ կայսրություն, Գեր մա նա-
կան մի ու թյուն, 1848–1849 թթ. Գերմանական հեղափոխություն, Ջ. Բայ րոն, 
Բելգիա
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Ի՞նչ է ա վան դա կան հա սա րա կու թյու նը

Նոր ժա մա նակ նե րում Ար ևել քի ե րկր նե րը ի րենց զար-
գաց ման մա կար դա կով բա վա կան հետ մնա ցին եվ րո-
պա կան ա ռա ջա տար ե րկր նե րից։ Գլ խա վոր պատ ճա ռը 
մին չար դյու նա բե րա կան դա րաշր ջա նում ստեղծ ված հա-
սա րա կու թյան բնույ թի մեջ է ր։ Նոր դա րաշր ջա նում եր-
կար ժա մա նակ այդ հա սա րա կու թյու նը մնաց ան փո փոխ, 
այդ պատ ճա ռով էլ ստա ցել է ա վան դա կան հա սա րա-
կու թյուն ան վա նու մը։ Նրան բնո րոշ ե ն՝ պե տու թյան բա-
ցա ռիկ դե րը, սո վո րույթ նե րի և ա վան դույթ նե րի վրա 
հիմն ված մարդ կանց հոգ ևոր կյան քը, ապ րե լա կեր պը և 
հա րա բե րու թյուն նե րը։ Այդ պի սի հա սա րա կու թյուն ներ 
գո յու թյուն ու նե ին ա մե նից ա ռաջ Ար ևել քի ե րկր նե րում՝ 
Օս մա նյան կայս րու թյուն, Ի րան, Հնդ կաս տան, Չի նաս-
տան, Ճա պո նի ա։ 

Ա վան դա կան հա սա րա կու թյու նում պե տու թյան գլուխ 
կանգ նած էր մի ա հե ծան ղե կա վա րը (սուլ թան, ար քա, 
շահ, կայսր և այլն)։ Նրա կամ քը պար տա դիր էր բո լո րի 
հա մար։ Կա ռա վա րումն ի րա կա նաց վում էր մե ծա քա նակ 
պե տա կան ա պա րա տի մի ջո ցով։ Սո վո րու թային և ա վան-
դա կան նոր մե րի, հա սա րա կա կան կարգ ու կա նո նի 
պահ պա նու մը վե րահսկ վում էր բա նա կի, ոս տի կա նու-
թյան և դա տա րա նի մի ջո ցով։

Գյու ղատն տե սու թյու նը շա րու նա կում էր մնալ ե րկ րի 
տն տե սու թյան գլ խա վոր հատ վա ծը։ Պե տու թյունն էր 
ե րկ րի հո ղե րի գե րա գույն սե փա կա նա տե րը։ Ար տադ րու-
թյան մեջ գե րիշ խում էր ձեռ քի աշ խա տան քը։ Գյու ղա ցի-
ու թյու նը ապ րում էր հա մայնք նե րով, գտն վում էր կի սա-
զատ կամ ճոր տային վի ճա կում։ Ար հես տա վոր նե րը և 
ա ռևտ րա կան նե րը մի ա վոր ված է ին համ քա րու թյուն նե-
րի մեջ։

Հա սա րա կու թյու նը ու ներ հս տա կո րեն ը նդ գծ ված դա-
սային կա ռուց վածք։ Հիմ նա կան դա սերն է ին ա զն վա-

9
Ա ՐԵ ՎԵԼ ՔԻ Ա ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՆ ՀԱ ՍԱ ՐԱ-
ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ XVII ԴԱ ՐԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ XIX 
ԴԱ ՐԻ Ա ՌԱ ՋԻՆ ԿԵ ՍԸ (ՕՍ ՄԱՆՅԱՆ 
ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ Ի ՐԱՆ)
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կա նու թյու նը, հոգ ևո րա կա նու թյու նը, պաշ տո նե ու թյու նը, 
գյու ղա ցի ու թյու նը, ար հես տա վոր նե րը, վա ճա ռա կան նե-
րը։ Յու րա քան չյուր դա սի վե րա պահ ված է ին ո րո շա կի 
ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ։ Նրանց միջև 
կային լուրջ ան ջր պետ ներ։ Մեծ էր նաև ըն տա նի քի, ազ-
գակ ցա կան կա պե րի դե րը այս հա սա րա կու թյուն նե րում։

Հա սա րա կա կան կյան քում, հատ կա պես մշա կու-
թային, մեծ դեր էր խա ղում կրո նը։ Շատ դեպ քե րում (բա-
ցա ռու թյամբ Չի նաս տա նի) կր թու թյու նը հա սա նե լի էր 
մի այն վեր նա խա վին։ Ը նդ հա նուր առ մամբ բնակ չու-
թյունն ան գրա գետ է ր։

Նոր դա րե րում ա վան դա կան հա սա րա կու թյուն նե րի 
հա մար հրա տապ դար ձավ ար դի ա կա նաց ման խնդ րի 
լու ծու մը։ Ա ռանց դրա ան հնար էր հաղ թա հա րել ար դյու-
նա բե րա կան ե րկր նե րից հետ մնա լը և ա պա հո վել պատ-
մա կան ա ռա ջըն թա ցը։

Օս մա նյան կայս րու թյու նը

Նոր դա րե րի սկզ բին Օս մա նյան կայս րու թյու նը դեռևս 
տի րում էր ահ ռե լի տա րած քի։ Նրա վե րահսկ ման տակ 
է ին Ա րև մուտք –Ար ևելք կար ևո րա գույն ռազ մա վա րա կան 
և ա ռևտ րա կան ու ղի նե րը։ Սա կայն եր կի րը տն տե սա պես 
հե տամ նաց է ր։

Պե տու թյու նը մի ա հե ծան կա ռա վա րում էր սուլ թա նը, 
ո րը մի ա ժա մա նակ բո լոր մու սուլ ման նե րի հոգ ևոր ա ռաջ-
նորդն (խա լի ֆա) է ր։ Եր կի րը բա ժան ված էր վի լայեթ նե-
րի, ո րոնք կա ռա վա րում է ին փա շա նե րը։ Սա կայն օս մա-
նյան սուլ թան նե րին այդ պես էլ չհա ջող վեց ստեղ ծել 
ա մուր վար չա կան, տն տե սա կան և մշա կու թային կա-
ռույց։ Տե րու թյան մի աս նա կա նու թյու նը պահ պան վում էր 
մի այն խո շոր բա նա կի մի ջո ցով։ 

Օս մա նյան տե րու թյան կազ մում ապ րում է ին բազ մա-
թիվ ժո ղո վուրդ ներ, ո րոնք դա ժա նո րեն շա հա գործ վում 
է ին տի րա պե տող թուրք տար րի կող մից։ Չնա յած դրան՝ 
տե րու թյան հիմ նա կան ար տադ րող և ստեղ ծա գործ ու ժը 
կազ մում է ին ոչ թուրք ժո ղո վուրդ նե րը։ Ար տադ րու թյան, 
ա ռևտ րի և մշա կույ թի ո լորտ նե րում ա ռա վե լա պես զբաղ-
ված է ին հույ նե րը, հայե րը, հրե ա նե րը, ա րաբ նե րը, 
բալ կա նյան ժո ղո վուրդ նե րը, ա սո րի նե րը։
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Օս մա նյան կայս րու թյան դե րը մի ջազ գային աս պա րե-
զում սկ սեց նվա զել։ Տե րու թյան գլ խա վոր հա կա ռա կորդ-
ներն է ին Ա վստ րի ան և Ռու սաս տա նը։ Թուր քե րը հատ-
կա պես ան հա ջո ղու թյուն ներ կրե ցին Ռու սաս տա նի դեմ 
XVIII դ. ե րկ րորդ կե սին տե ղի ու նե ցած պա տե րազմ նե-
րում։ 

Այս դրու թյու նից հա ջո ղու թյամբ օ գտ վում է ին Ա նգ լի-
ան և Ֆրան սի ան, ո րոնք ամ րապն դում է ին ի րենց ազ դե-
ցու թյու նը սուլ թա նի վրա։ 

Այս պես՝ XVII–XVIII դա րե րում Օս մա նյան տե րու թյու նը 
պար բե րա բար կորց նում էր իր տի րույթ նե րը և թու լա-
նում։ Օս մա նյան տե րու թյու նում ազ դե ցու թյուն ստա նա-
լու, նրա տա րածք նե րի հա մար մեծ տե րու թյուն նե րի 
միջև ծա վալ ված պայ քա րը մի ջազ գային դի վա նա գի տու-
թյան մեջ XVIII դ. ե րկ րորդ կե սին ձևա կերպ վեց Ար ևե-
լյան հարց ա նու նով։ Աս տի ճա նա բար մե ծա ցավ տե րու-
թյան կախ վա ծու թյու նը եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րից։ 
Վեր ջին ներս լայ նո րեն օգ տա գոր ծում է ին տե րու թյան 
հպա տակ ժո ղո վուրդ նե րի, հատ կա պես քրիս տո նյա նե-
րի ա զա տագ րա կան պայ քա րը։

Հպա տակ ժո ղո վուրդ նե րին 
օս ման ցի նե րը վե րա բե րում 
է ին ի բրև կրո նա կան հա-
մայնք նե րի (միլ լեթ ներ)։ Կ. 
Պոլ սի գրա վու մից հե տո (1453 
թ.), սուլ թա նա կան հրո վար-
տակ նե րով հիմն վե ցին հու-
նա կան և հայ կա կան պատ-
րի ար քու թյուն նե րը։ Պատ րի-
արք ներն ու նե ին ոչ մի այն 
հոգ ևոր, այլև աշ խար հիկ իշ-
խա նու թյուն։ Նրանք է ին ղե-
կա վա րում ի րենց հա մայնք-
նե րի ներ քին ազ գային գոր-
ծե րը։ 
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Տե րու թյան ան կու մային ըն թաց քից թուր քա կան վեր-
նա խա վը փոր ձեց դուրս գալ բա րե նո րո գում նե րի ճա նա-
պար հով։ Փորձ ար վեց եվ րո պա կան օ րի նա կով ու ժե-
ղաց նել բա նա կը, կա ռա վար ման հա մա կար գը և զի ջում-
նե րի մի ջո ցով թու լաց նել հպա տակ քրիս տո նյա ժո ղո-
վուրդ նե րի պայ քա րը։

XVIII դ. վեր ջին դր վեց բա րե նո րո գում նե րի սկիզ բը։ 
Ստեղծ վե ցին նոր զին վո րա կան ստո րա բա ժա նում ներ, 
հիմն վե ցին ռազ մա կան ու սում նա րան ներ։ Ի սկ սուլ թան 
Մահ մուդ II –ը 1826 թ. վե րաց րեց օս մա նյան բա նա կի ե նի-
չե րի ա կան ստո րա բա ժա նում նե րը։ Սա կայն 1828–1829 
թթ. ռուս– թուր քա կան պա տե րազ մում Օս մա նյան կայս-
րու թյու նը նո րից պարտ վեց և ստիպ ված էր ճա նա չե լու 
Հու նաս տա նի ան կա խու թյու նը։ 

Ո րոշ ժա մա նակ ան ց՝ 1839 թ., սկս վեց ա րևմ տա մետ 
բա րե նո րո գում նե րի նոր փու լը։ Այն ստա ցավ թան զի-
մաթ (բա րե նո րո գում) ան վա նու մը։ Նա խա տես վում էր 
ա պա հո վել ոչ մու սուլ ման նե րի ի րա վա հա վա սա րու թյուն 
մու սուլ ման նե րի հետ, նրանց կյան քի և ու նեց ված քի ան-
ձեռնմ խե լի ու թյուն և այլն։ Սա կայն դրանք չհա սան ի րենց 
նպա տա կին։

Ի րա նը

Նոր ժա մա նակ նե րի սկզ բին Ի րա նը Ա սի այի խո շոր 
ե րկր նե րից մեկն է ր։ Բուն ի րա նա կան հո ղե րից բա ցի՝ 
նրա կազ մի մեջ է ին մտ նում Աֆ ղանս տա նի և Մի ջին 
Ա սի այի մի մա սը, Ա տր պա տա կա նը, Ար ևե լյան Հա յաս-
տա նը, Այսր կով կա սի ար ևե լյան մա սը։ Պե տու թյան կազ-
մում կային տաս նյակ ժո ղո վուրդ ներ և ցե ղեր։ XVII դ. կե-
սե րից Ի րա նը մտավ ան կման ժա մա նա կաշր ջան։ 

Ի րա նա կան պե տու թյու նը ղե կա վա րում էր շա հը։ Պե-
տու թյու նը վար չա կա նո րեն բա ժան ված էր խա նու թյուն-
նե րի, ո րոնք ղե կա վա րում է ին խա նե րը։ Ե րկ րի կյան-
քում հս կա յա կան էր իս լամ հոգ ևո րա կա նու թյան դե րը։ 
Ի րա նը գլ խա վո րա պես գյու ղատն տե սա կան եր կիր է ր։ 
Ե րկ րում զար գա ցած էր նաև ար հես տա գոր ծու թյու նը։ 
Մի ջազ գային ա ռևտ րում հռ չակ ված է ին ի րա նա կան գոր-
գերն ու գործ ված քե ղե նը։
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1722 թ. ան կում ապ րեց Սե ֆյան ար քա յա տոհ մը։ Հենց 
այդ ժա մա նակ Ար ցա խում և Սյու նի քում կազ մա կերպ վեց 
հայ կա կան բա նակ, և փորձ էր ար վում ստեղ ծել հայ կա-
կան պե տու թյուն։ 

Ի րա նին ան կա յուն վի ճա կից դուրս բե րեց, կարճ ժա-
մա նա կով մի ա վո րեց և ու ժեղ պե տու թյուն ստեղ ծեց Նա-
դիր շա հը։ Սա կայն նրա նից հե տո եր կի րը կր կին թու լա-
ցավ։

1794 թ. Ի րա նում հաս տատ վեց Ղա ջար նե րի թյուր քա-
կան ցե ղի հարս տու թյու նը։ Հիմ նա դի րը Ա ղա Մո համ մադ 
խանն է ր՝ այդ ցե ղի ա ռաջ նոր դը։ Նա, սա կայն, չհասց րեց 
ու ժե ղաց նել եր կի րը. եր կու տա րի ան ց Շու շի ում նրան 
քնած ժա մա նակ դա վադ րա բար սպա նե ցին։ 

Ի րա նը XIX դար թևա կո խեց տն տե սա պես հե տամ նաց 
վի ճա կում։ Նրա և Ռու սաս տա նի միջև շա րու նակ վեց 
պայ քա րը Կով կա սի հա մար, ո րն ա վարտ վեց Ռու սաս-
տա նի հաղ թա նա կով։ 1828 թ. Թուրք մեն չայի պայ մա-
նագ րով Այսր կով կա սը, այդ թվում նաև Ար ևե լյան Հա-
յաս տա նի հիմ նա կան հատ վա ծը, մի աց վե ցին Ռու սաս-
տա նյան կայս րու թյա նը։

Փոր ձե լով վե րա կանգ նել հզոր տե րու թյան իր կար-
գա վի ճա կը՝ ղա ջա րա կան Ի րանն սկ սեց վա րել նվա ճո-
ղա կան քա ղա քա կա նու թյուն Մի ջին Ար ևել քում։ Սա կայն 
դրա պատ ճա ռով սր վե ցին հա րա բե րու թյուն նե րը Ա նգ լի-
այի հետ։ Ի վեր ջո, 1841 թ. ստո րագր ված ա ռևտ րա կան 
պայ մա նագ րով հաս տատ վեց ան գլի ա ցի նե րի հս կո ղու-
թյու նը Ի րա նի տն տե սու թյան վրա։ 

Ի րա նը, կորց նե լով իր եր բեմ նի հզո րու թյու նը, Նոր 
դա րե րի ե րկ րորդ փու լում վե րած վեց Ա նգ լի այի և Ռու-
սաս տա նի կի սա գա ղու թի։
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ի ՞նչ է ա վան դա կան հա սա րա կու թյու նը։ Ո րո՞նք են դրա բնո րոշ կող մե րը։
2. Թվար կե՛ք ա վան դա կան մի քա նի ե րկր ներ։ Ձեր կար ծի քով՝ Հա յաս տա նը մտ-

նո՞ւմ էր այդ ե րկր նե րի շար քը։
3. Ներ կա յաց րե՛ք Օս մա նյան կաս րու թյան վի ճա կը նոր ժա մա նակ նե րի սկզ բին։ 

Ի նչ պի սի՞ն էր հայե րի դրու թյու նը կայս րու թյու նում։
4. Փաս տե րով հիմ նա վո րե՛ք, որ Օս մա նյան կայս րու թյու նը Նոր ժա մա նակ նե րում 

գնա լով թու լա նում է ր։ Տվե՛ք Ար ևե լյան հար ցի բա ցատ րու թյու նը։
5. Ե ՞րբ սկս վե ցին բա րե նո րո գում ներ ի րա կա նաց վել Օս մա նյան կայս րու թյու նում։ 

Ի ՞նչ է թան զի մա թը, ին չո՞ւ այն հա ջո ղու թյուն չու նե ցավ։
6. Ներ կա յաց րե՛ք Ի րա նի կա ռա վար ման հա մա կար գը։ Ե ՞րբ Սե ֆյան ար քա յա տոհ-

մը ան կում ապ րեց։ Ին չո՞վ է հայտ նի Նա դիր շա հը։ Ե ՞րբ և ո ՞ւմ կող մից է հաս-
տատ վել Ղա ջար նե րի հարս տու թյու նը։

7. Ներ կա յաց րե՛ք ռուս–ի րա նա կան հա կա մար տու թյան ար դյունք նե րը XIX դա րի 
ա ռա ջին կե սին։ Վեր հի շե՛ք Հայոց պատ մու թյու նից ռուս–պարս կա կան պա տե-
րազմ նե րի մա սին ձեր սո վո րա ծը։

8. Ե ՞րբ կնք վեց ան գլո–ի րա նա կան ա ռևտ րա կան պայ մա նա գի րը և ի ՞նչ հետ ևանք 
ու նե ցավ։

Գործ նա կան աշ խա տանք
Կազ մե՛ք ա ղյու սակ և հա մե մա տե՛ք Օս մա նյան կայս րու թյունն ու Ի րա նը. ի ՞նչ նմա-
նու թյուն ներ և տար բե րու թյուն ներ կա րող եք նշել։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ար տա հայ տու թյուն ներ, ա նուն ներ
Ա վան դա կան հա սա րա կու թյուն, միլ լեթ, Ար ևե լյան հարց, Մահ մուդ II, թան զի մաթ, 
Նա դիր շահ, Խամ սայի մե լի քու թյուն ներ, Ա ղա Մո համ մադ խան, Ղա ջա րա կան 
հարս տու թյուն, Թուրք մեն չայի պայ մա նա գիր, ան գլո–ի րա նա կան ա ռևտ րա կան 
պայ մա նա գիր։
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«Բ րի տա նա կան թա գի մար գա րի տը»

Միջ նա դա րի պատ մու թյու նից գի տեք, որ XVI դա րում 
Հնդ կաս տա նի հյու սի սային և կենտ րո նա կան մա սում 
ա ռա ջա ցել էր Մեծ Մո ղո լի կայս րու թյու նը։ Նոր դա րե-
րում այն սկ սեց թու լա նալ։ Սա կայն եր կի րը մի աս նա կան 
չէր, ին չը հեշ տաց րեց եվ րո պա ցի նե րի ներ թա փան ցու մը 
և Հնդ կաս տա նի գա ղու թա ցու մը։

Տե ղի բազ մա թիվ ժո ղո վուրդ ներն ապ րում է ին ի րենց 
ա վան դա կան կեն ցա ղով և հոգ ևոր կյան քով, ստեղ ծել 
է ին ու րույն մշա կույթ։ Հա սա րա կու թյու նը ա վան դա բար 
բա ժան ված էր կաս տա նե րի։ Ար գել ված էր ան ցու մը մի 
կաս տայից մյու սին, ի նչ պես նաև՝ նրանց միջև ա մուս նու-
թյուն նե րը։ Տա րած ված կրոն ներն է ին հին դուիզ մը և 
մահ մե դա կա նու թյու նը։

Տն տե սու թյան մեջ տի րա պե տող էր գյու ղատն տե սու-
թյու նը։ Ե րկ րի տար բեր մա սե րի միջև, սա կայն, թույլ է ին 
տն տե սա կան կա պե րը։ Կային մեծ թվով խո շոր քա ղաք-
ներ, հատ կա պես՝ ծո վա փե րին. օ րի նակ՝ Բոմ բեյը, Մադ-
րա սը, Կալ կա թան։ Դրանք ար հես տի և ա ռևտ րի կենտ-
րոն ներ է ին։ Հն դիկ ար հես տա վոր նե րի ար տադ րան քը 
մեծ հռ չակ էր վայե լում ժա մա նա կի շատ ե րկր նե րում։

Սա կայն Նոր դա րե րի ա ռա ջին փու լում Հնդ կաս տա-
նում պահ պան վեց ա վան դա կան հա սա րա կու թյու նը։ Այդ 
պատ ճա ռով նա բա վա կան հետ մնաց եվ րո պա կան 
ա ռա ջա տար ե րկր նե րից։ Սա կայն դեռ հին ժա մա նակ նե-
րից եվ րո պա ցի նե րի մոտ ձևա վոր վել էր հա մոզ մունք 
Հնդ կաս տա նի հե քի ա թային հարս տու թյուն նե րի մա սին։ 
Պա տա հա կան չէ, որ աշ խար հագ րա կան հայտ նա գոր-
ծու թյուն նե րի մեծ մա սը կա տար վեց դե պի այս եր կիր 
տա նող ճա նա պար հը ո րո նե լիս։ 

Ա ռա ջինն այս տեղ գա ղութ ներ ստեղ ծե ցին պոր տու-
գա լա ցի նե րը դեռ XV դա րում։ Հե տա գա յում՝ Հո լան դի ան, 
Ֆրան սի ան, Ա նգ լի ան, Դա նի ան։ Գա ղու թաց ման գոր-

10
Ա ՐԵ ՎԵԼ ՔԻ Ա ՎԱՆ ԴԱ ԿԱՆ ՀԱ ՍԱ ՐԱ-
ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ XVII ԴԱ ՐԻՑ ՄԻՆ ՉԵՎ XIX 
ԴԱ ՐԻ Ա ՌԱ ՋԻՆ ԿԵ ՍԸ (ՀՆԴ ԿԱՍ ՏԱՆ ԵՎ 
ՉԻՆԱՍ ՏԱՆ)

Լու սանցք–XVI դա րից ի վեր 
Հնդ կաս տա նում սկ սե ցին 
ա ռա ջա նալ հայ կա կան հա-
մայնք ներ։ Հնդ կա հայ գա-
ղութ նե րը մար դա շատ դար-
ձան XVII–XVIII դդ.՝ ի հա շիվ 
հատ կա պես Նոր Ջու ղայից 
ներ գաղ թած նե րի։ Հայե րը 
հաս տատ վում է ին ծո վափ-
նյա քա ղաք նե րում։ 1690 թ. 
ան գլի ա ցի նե րը Կալ կա թան 
վե րա ծե ցին նա վա հանգս-
տային քա ղա քի, ո րին մաս-
նակ ցե ցին նաև հայե րը։ Ա նգ-
լի ա ցի նե րը սկզ բում սի րա շա-
հում է ին հայե րին, սա կայն 
հե տո ա ռա ջա ցավ մր ցակ ցու-
թյուն։ Ա հա թե ին չու տե ղի 
հայե րը մաս նակ ցե ցին գա-
ղու թա րար նե րի դեմ հն դիկ 
ժո ղովր դի պայ քա րին։ Մի ա-
ժա մա նակ հնդ կա հայ ազ-
գային–քա ղա քա կան ու ժե րի 
մոտ ամ րապնդ վեց սե փա-
կան պե տու թյուն ու նե նա լու 
գա ղա փա րը:
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ծըն թացն ի րա կա նաց նում է ին այդ ե րկր նե րի կող մից 
Հնդ կաս տա նում հիմն ված ա ռևտ րա կան ըն կե րու թյուն-
նե րը։ Դրանք կրում է ին Ար ևե լահնդ կա կա կան ըն կե րու-
թյուն ան վա նու մը։ 

Եվ րո պայի գա ղու թա տեր ե րկր նե րից յու րա քան չյու րը 
պայ քա րում էր իր մաս նա բա ժի նը մե ծաց նե լու կամ Հնդ-
կաս տա նին ամ բող ջո վին տի րե լու հա մար։ Ի վեր ջո հաղ-
թեց Մեծ Բրի տա նի ան։ Հնդ կաս տա նի նվա ճումն ի րա-
կա նաց րեց ան գլի ա կան Ար ևե լահնդ կա կան ըն կե րու-
թյու նը։ Այն հիմ նադր վել էր դեռ 1600 թվա կա նին, ու ներ 
սե փա կան բա նակ ու նա վա տորմ։ Ա նգ լի ա ցի նե րը մղե-
ցին եր կա րատև պա տե րազմ ներ տե ղի պե տու թյուն նե րի 
դեմ։ Հրահ րում է ին ե րկ պա ռա կու թյուն ներ, ար հես տա-
կան սով։ Մի լի ո նա վոր հն դիկ ներ զոհ վե ցին գա ղու թաց-
ման շր ջա նում։

Հնդ կաս տա նի նվաճ ման եր կա րատև գոր ծըն թացն իր 
ա վար տին հա սավ XIX դա րի կե սին։ 1857 թ. ան գլի ա ցի-
նե րի դեմ հզոր ա պս տամ բու թյուն սկս վեց, ո րը Հնդ կաս-
տա նում հայտ նի է ան կա խու թյան հա մար ա ռա ջին պա-
տե րազմ ա նու նով։ Այն գլ խա վո րում էր մո ղո լա կան վեր-
ջին կայս րը։ Մեկ տա րի ան ց ա պս տամ բու թյու նը ճնշ վեց, 
Մեծ մո ղո լի հարս տու թյու նը դա դա րեց գո յու թյուն ու նե-
նալ։ Ար դյուն քում՝ ամ բողջ Հնդ կաս տա նը դար ձավ բրի-
տա նա կան գա ղութ և դր վեց բրի տա նա կան թա գի ան մի-

ԱՆԳ ԼԻ Ա ԿԱՆ 
Ա ՐԵ ՎԵ ԼԱՀՆԴ ԿԱ ԿԱՆ 

ԸՆ ԿԵ ՐՈՒԹՅՈՒ ՆԸ

Ս տեղծ վել է 1600 թ.՝ ը ստ ար-
քա յա կան հրո վար տա կի։ 
Գոր ծու նե ու թյու նը կենտ րո-
նա ցել է Հնդ կաս տա նի 
ա ռափ նյա շր ջան նե րում՝ Բեն-
գալ, Մադ րաս, Կալ կա թա, հե-
տա գա յում՝ ո ղջ ե րկ րում։ 
Հաղ թա հա րել է իր բո լոր մր-
ցա կից նե րի՝ ֆրան սի ա ցի, հո-
լան դա ցի, հայ վա ճա ռա կան-
նե րի դի մադ րու թյու նը։ 
Ըն կե րու թյունն ու ներ իր բազ-
մա քա նակ վար չա կազ մը, 
զին ված ու ժե րը և նա վա տոր-
մը։ Հնդ կաս տա նից ար տա-
հա նում էր մե տաքս, բամ-
բակ, հա մե մունք, ոս կի, ար-
ծաթ, թան կար ժեք քա րեր։ 
Ստա նում էր ահ ռե լի շա հույթ-
ներ։
XVIII դ. կե սե րից է ՛լ ա վե լի 
ամ րապնդ վե ցին ըն կե րու-
թյան դիր քե րը։ Այն փաս տո-
րեն վե րած վել էր ի նք նու րույն 
պե տու թյան։ Դա էլ ստի պեց 
Ա նգ լի այի կա ռա վա րու թյա նը 
սահ մա նա փա կել նրա ի րա-
վունք նե րը։
1857–1858 թթ. Հնդ կաս տա-
նում բռնկ վեց ու ժեղ ա պս-
տամ բու թյուն։ Ա նգ լի ա կան 
կա ռա վա րու թյու նը ճն շեց դա 
և իր ձեռքն ա ռավ Հնդ կաս-
տա նի կա ռա վա րու մը։
Ն կա րում՝ Ար ևե լահնդ կա կան 
ըն կե րու թյան գրա սե նյա կը
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ջա կան կա ռա վար ման ներ քո։ Ի սկ Ար ևե լահնդ կա կան 
ըն կե րու թյու նը, ո րը դար ձել էր գրե թե ի նք նու րույն մի 
պե տու թյուն, լու ծար վեց։ Հնդ կաս տա նում հաս տատ վեց 
ան գլի ա ցի նե րի գա ղու թային վար չա կազմ՝ գե նե րալ–
նա հան գա պե տի գլ խա վո րու թյամբ։ Ա նգ լի ա ցի ներն ան-
խնա շա հա գոր ծում է ին ե րկ րի հարս տու թյուն ներն ու 
տե ղի ժո ղո վուրդ նե րին։ Այս գա ղու թի նշա նա կու թյունն 
այն քան մեծ էր ան գլի ա կան կա պի տա լի և տե րու թյան 
հա մար, որ այն պատ կե րա վոր ան վա նում է ին «բ րի տա-
նա կան թա գի մար գա րիտ»։

Չ նա յած դա ժան շա հա գործ մա նը՝ ան գլի ա ցի նե րը 
Հնդ կաս տան ներ մու ծե ցին ար դյու նա բե րա կան հա սա-
րա կու թյան տար րեր։ Լու սա վո րա կան գա ղա փար նե րի 
ազ դե ցու թյամբ սկ սեց ձևա վոր վել հն դիկ մտա վո րա կա-
նու թյու նը, ո րը հակ ված էր դե պի եվ րո պա կան ար ժեք-
նե րը։ Այդ ա մենն աս տի ճա նա բար ճա նա պարհ հար թեց 
Հնդ կաս տա նի ա վան դա կան հա սա րա կու թյան ար դի ա-
կա նաց ման հա մար։

 Չի նաս տա նը 
նոր ժա մա նակ նե րում
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Չի նաս տա նի « բաց վե լը»

Նա խորդ տար վա դա սըն թա ցից գի տեք, որ XVII դ. կե-
սե րին Չի նաս տա նից հյու սիս –ար ևել քում բնակ վող ման-
ջուր նե րը, 1644 թ. գրա վե լով Պե կի նը, ստեղ ծե ցին Ցին 
կայ րու թյու նը։ Ամ բողջ Չի նաս տա նը հայտն վեց նրանց 
գե րիշ խա նու թյան ներ քո։ Ցին ար քա յա տոհ մը կա ռա վա-
րեց եր կի րը մինչև XX դա րի սկիզ բը։

Նոր դա րե րում շա րու նակ վում էր Չի նաս տա նի ի նք-
նա մե կու սա ցու մը ար տա քին աշ խար հից, հատ կա պես 
եվ րո պա ցի նե րից։ Պե տու թյու նը խիստ վե րահս կո ղու-
թյուն էր սահ մա նել ար տադ րու թյան և շու կայի նկատ-
մամբ, սահ մա նա փա կել էր ար տա քին ա ռև տու րը։ Նույ-
նիսկ ար գել ված էր մեծ նա վե րի կա ռու ցու մը։ Այս ի րա վի-
ճա կը մե ծա պես խան գա րում էր ե րկ րի տն տե սու թյան 
զար գաց մա նը։

Չի նաս տա նում պահ պան վե ցին հա սա րա կա կան 
կյան քի կազ մա կերպ ման ա վան դա կան ձևե րը, մարդ-
կանց կեն ցաղն ու հոգ ևոր կյան քը։ Չի նա ցի նե րի զգա լի 
մա սը դա վա նում էր բուդ դա յա կա նու թյու նը, մյուս նե րը՝ 
իս լամ կամ դաո սա կա նու թյուն։ Սա կայն պաշ տո նա կան 
գա ղա փա րա խո սու թյու նը նախ կի նի պես մնում էր կոն-
ֆու ցի ա կա նու թյու նը։ 

Եվ րո պա ցի նե րի գա ղու թային նկր տում ներն ուղղ վե-
ցին նաև դե պի Չի նաս տան։ Նրանք փոր ձում է ին ստա-
նալ ա զատ ա ռևտ րի և ձեռ նե րե ցու թյան ի րա վունք։ Ա ռա-
ջի նը չի նա կան նա վա հան գիստ ներ մուտք գոր ծե ցին 
պոր տու գա լա ցի նե րը։ Նրանց հետ ևե ցին ֆրան սի ա ցի նե-
րը և ան գլի ա ցի նե րը։

Չի նա կան կող մը ան վս տա հու թյամբ էր վե րա բեր վում 
եվ րո պա ցի նե րին։ Աս տի ճա նա բար կա թո լիկ մի սի ո ներ-
նե րը վտար վե ցին ե րկ րից, փակ վե ցին քրիս տո նե ա կան 
ե կե ղե ցի նե րը։ Ի սկ XVIII դ. կե սին կայ սե րա կան հա տուկ 
հրո վար տա կով բո լոր նա վա հան գիստ նե րը, բա ցի մե-
կից՝ Գուանչ ժոու, փակ վե ցին նրանց ա ռջև։ Չի նաս տա-
նում քա ջա տե ղյակ է ին հար ևան ե րկր նե րում եվ րո պա-
ցի նե րի վա րած գա ղու թային քա ղա քա կա նու թյան մա-
սին։
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XVIII դ. վեր ջե րին սկ սեց ա ճել Ցին կայս րու թյան ա ռև-
տու րը ար տա քին աշ խար հի հետ։ Չի նա կան մե տաք սը, 
ճե նա պա կին, թեյը և այլ ապ րանք ներ մեծ պա հան ջարկ 
ու նե ին Եվ րո պա յում։ Սա կայն չի նա ցի նե րը եվ րո պա ցի-
նե րից ոչ մի ապ րանք չէ ին գնում։ 

Այդ ժամ ան գլի ա ցի նե րը դի մե ցին նա խա դե պը չու նե-
ցող քայ լի։ Սկ սե ցին Հնդ կաս տա նից մաք սա նենգ ճա նա-
պար հով Չի նաս տան ներ մու ծել ա փի ոն։ Դրա ներկ րու մը 
շա րու նակ ա ճում է ր՝ ահ ռե լի ե կա մուտ ներ ա պա հո վե լով 
ան գլի ա ցի նե րին։ Ան նա խա դեպ չա փե րի հա սավ թմ րա-
մո լու թյու նը, եր կի րը կանգ նեց ա ղե տի ա ռջև։ Չի նաս-
տանն ար գե լեց թմ րա նյու թի ներկ րու մը, ո րի պատ ճա ռով 
Մեծ Բրի տա նի ան պա տե րազմ սկ սեց։ Ա փի ո նի ա ռա ջին 
պա տե րազմն ըն թա ցավ 1839–1842 թթ. և ա վարտ վեց 
ան գլի ա ցի նե րի հաղ թա նա կով։ Կնք ված ա նի րա վա հա-
վա սար պայ մա նագ րով Չի նաս տա նը բա ցեց հինգ նա-
վա հան գիստ, Մեծ Բրի տա նի ային զի ջեց Հոն կոնգ կղ զին 
և վճա րեց մեծ ռազ մա տու գանք։ Շու տով Չի նաս տա նի 
հետ նման պայ մա նագ րեր կն քե ցին նաև Ռու սաս տա նը 
և Ֆրան սի ան։ 

Այս պես տե ղի ու նե ցավ Չի նաս տա նի « բա ցու մը» ար-
տա քին աշ խար հին։ Սա կայն, ի տար բե րու թյուն Հնդ կաս-
տա նի, եվ րո պա ցի նե րին չհա ջող վեց նվա ճել Չի նաս տա-
նը։ Եր կի րը հնա րա վո րու թյուն ստա ցավ նա խա պատ-
րաստ վե լու և ո րոշ ժա մա նակ ան ց ի րա կա նաց նե լու հա-
սա րա կու թյան ար դի ա կա նա ցում։
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Վեր հի շե՛ք, թե ի նչ կաս տա ներ կային Հնդ կաս տա նում հնուց ի վեր։ Փոր ձե՛ք 

նկա րագ րել հնդ կա կան հա սա րա կու թյու նը։
2. Ին չո՞ւ եվ րո պա ցի նե րի միջև դա ժան մր ցակ ցու թյուն ծա վալ վեց Հնդ կաս տա նը 

նվա ճե լու հա մար։ Ո ՞ր ե րկր նե րը և ի ՞նչ ըն կե րու թյուն ներ ստեղ ծե ցին Հնդ կաս-
տա նում։ Ի ՞նչ դեր է ին խա ղում հայե րը Հնդ կաս տա նի կյան քում նոր ժա մա նակ-
նե րի ա ռա ջին փու լում։

3. Ե ՞րբ է տե ղի ու նե ցել ան կա խու թյան հա մար հն դիկ նե րի ա ռա ջին պա տե րազ մը։ 
Ին չո՞վ այն ա վարտ վեց։

4. Ձեր կար ծի քով՝ ին չո՞ւ ան գլի ա ցի նե րին հա ջող վեց նվա ճել Հնդ կաս տա նը։ Ի ՞նչ 
նշա նա կու թյուն ու ներ Հնդ կաս տա նը Մեծ Բրի տա նի այի հա մար։

5.Ներ կա յաց րե՛ք նոր դա րե րի սկզ բի Չի նաս տա նը։ Ին չո՞ւ էր եր կի րը փակ վել եվ-
րո պա ցի նե րի ա ռջև։

6.Ե ՞րբ է տե ղի ու նե ցել ա փի ո նի ա ռա ջին պա տե րազ մը, ո ՞րն էր դրա գլ խա վոր 
պատ ճա ռը։ Ի ՞նչ պայ մա նա գիր կնք վեց պա տե րազ մի ա վար տին, ներ կա յաց րե՛ք 
դրա հիմ նա կան պայ ման նե րը։

7.Ո ՞ր ե րկր նե րը Չի նաս տա նի հետ նման պայ մա նագ րեր կն քե ցին։ Չի նաս տա նի 
« բաց վե լը» ու նե ցա՞վ դրա կան նշա նա կու թյուն նրա հա մար։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ, ար տա հայ տու թյուն ներ
Անգ լի ա կան Ար ևե լահնդ կա կան ըն կե րու թյուն, Հնդ կաս տա նի գա ղու թա ցում, ան-
կա խու թյան հա մար հն դիկ նե րի ա ռա ջին պա տե րազմ, գա ղու թային վար չա կազմ, 
«բ րի տա նա կան թա գի մար գա րիտ», Ա փի ո նի ա ռա ջին պա տե րազմ, Չի նաս տա նի 
« բա ցում», Բոմ բեյ, Մադ րաս, Կալ կա թա, Գուանչ ժոու, Հոն կոնգ։
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 Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն ներն ը նդ գր կում են 
պե տու թյուն նե րի և ազ գե րի միջև կա պերն ու ա ռն չու-
թյուն նե րը։ Դրանք կա ռուց վում են տվյալ դա րաշր ջա-
նում գործող կամ հաս տատ ված չա փա նիշ նե րի հա մա-
ձայն: Ժա մա նա կի ըն թաց քում միջազգային հարաբերու-
թյունները կարգավորող այդ չափանիշները փո փո խվում 
են։

 Փոփոխություններ մի ջազ գային 
հա րա բե րու թյուն նե րի կարգավորման գործում

 Միջ նա դա րյան Եվ րո պա յում մի ջազ գային հա րա բե-
րու թյուն նե րը կար գա վոր վում է ին ա ռա վե լա բար ա ստ-
վա ծաշն չյան պատ վի րան նե րով։ Այն պա տե րազմ նե րը, 
ո րոնք նպաս տում է ին պատ վի րան նե րի հաս տատ մա նը, 
հա մար վում է ին ար դա րա ցի, ի սկ խո չըն դո տող նե րը՝ 
ա նար դա րա ցի։ 

Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան ա ռա ջին շր ջա-
փու լում ա ստ վա ծըն ծա ար քա նե րին (և ար քա յատ նե րին) 
փո խա րի նե լու ե կան պե տու թյուն ներ, ո րոնք հան դես է ին 
գա լիս ո ղջ ազ գի ա նու նից։ Ազ գի հա վա քա կան կամ քը 
հա մար վում էր օ րեն քի և ի նք նիշ խա նու թյան աղ բյուր։ 
Այս ա ռու մով լա վա գույն օ րի նա կը Նա պո լե ոնն է ր՝ « բո-
լոր ֆրան սի ա ցի նե րի կայս րը»։

Յու րա քան չյուր ազ գային պե տու թյուն ներ կա յաց-
նում էր իր շա հե րը՝ տա րած քային, քա ղա քա կան, տն-
տե սա կան։ Դրանք հա ճախ բախ վում է ին՝ տե ղիք տա-
լով պա տե րազմ նե րի։ Ար դա րա ցի պա տե րազմ հաս կա-
ցու թյու նը՝ իր կրո նա կան և բա րո յա կան բո վան դա կու-
թյամբ, դար ձավ ան ցյալ։ Այժմ պա տե րազ մի ար դյունք-
նե րին հա մա պա տաս խան (հաղ թա նակ կամ պար տու-
թյուն)՝ դրանք ըն դու նում է ին նոր ձև ու բո վան դա կու-
թյուն։ Պարտ վող կող մը վճա րում էր ռազ մա տու գանք, 

11 ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԸ 
(XVII – XIX ԴԱ ՐԻ Ա ՌԱ ՋԻՆ ԿԵՍ)
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զի ջում տա րածք ներ, հրա ժար վում տն տե սա կան շա հա-
վետ գոր ծարք նե րից։ 

Իր եր կա րատև պա տե րազմ նե րի ըն թաց քում Նա պո-
լե ո նը հան դես էր գա լիս հե ղա փո խու թյան, ա ռա ջա դի-
մու թյան, ազ գե րի ի նք նո րոշ ման կար գա խոս նե րով։ 
Ի հար կե, դրանք նպաս տում է ին ֆրան սի ա կան ազ դե-
ցու թյան և տի րա պե տու թյան տա րած մա նը, սա կայն ան-
ժխ տե լի էր նաև ա ռա ջըն թա ցը։

Դ րան հա կա ռակ՝ եվ րո պա կան մի ա պետ նե րը հան-
դես է ին գա լիս « հին ա ստ վա ծըն ծա կար գե րի» և սահ-
ման նե րի պաշտ պա նու թյամբ։ Եր կու հա կա մետ մո տե-
ցում նե րը բախ վե ցին Վի են նայի 1814–1815 թթ. վե հա ժո-
ղո վում։ Հաղ թեց հե տա դի մու թյու նը, և ազ գե րի ի նք նո-
րոշ ման ի րա վուն քը զո հա բեր վեց մեծ տե րու թյուն նե րի 
շա հե րին։ Ան տես վեց ի տա լա ցի նե րի, գեր մա նա ցի նե րի, 
բել գի ա ցի նե րի, նոր վե գա ցի նե րի, լե հե րի ի նք նու րույն 
պե  տու թյուն ու նե նա լու ի րա վուն քը։

 Սա կայն հե տա դի մու թյու նը ժա մա նա կա վոր է ր։ Ու ժե-
րի հա վա սա րակշ ռու թյունն ա րագ փոխ վում է ր։ Հե տա-
գա տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում վերը նշված ազ գե րը 
հա սան ի րենց նպա տա կին։ Այ սինքն՝ Եվ րո պա յում հիմ-
նա կա նում հաղ թա նա կեց ազ գե րի ի նք նո րոշ ման ի րա-
վուն քը։

Տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց մանը զու-
գըն թաց ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա ջա ցավ կար գա վո րե լու 
նաև երկրների միջև առևտրա կան հա րա բե րու թյուն նե րը։ 
Կնքվեցին ձեռ նար կա տի րու թյան և ծո վագ նա ցու թյան 
վե րա բե րյալ պայ մա նագ րեր։ XIX դ. 40–ա կան թթ. նախ 
Ա նգ լի այի և Ֆրան սի այի, ի սկ ա պա նաև այլ պե տու թյուն-
նե րի միջև հաս տատ վե ցին հս տակ կար գա վոր ված ա զատ 
ա ռևտ րի հա րա բե րու թյուն ներ։ Դա մե ծա պես նպաս տեց 
Եվ րո պայի տն տե սա կան մի ա վոր մանը։

 Գա ղու թային հա մա կար գի 
ձևա վոր ման սկիզ բը

 Նոր տա րածք նե րի նվաճու մը դար ձավ զար գա ցած 
ե րկր նե րի ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան ան բա ժա նե լի 
կող մը։ Նրանք սկ սե ցին հաս տատ վել Ա մե րի կա յում, Ա սի-
ա յում, Աֆ րի կա յում՝ ստեղ ծե լով գա ղութ ներ՝ նա հան գա-
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պետ նե րով, վար չա կազ մով, ոս տի կա նու թյամբ, դա տա-
րան նե րով, զոր քով։ Շա հա գործ վում է ին գաղութ նե րի 
բնա կան պա շար նե րը և տեղի ժողովուրդները։ 

Բ նակ չու թյան կազ մով և կար գա վի ճա կով գա ղութ նե-
րը նույ նա կան չէ ին։ Այս պես՝ Հյու սի սային Ա մե րի կա յում 
XVII դ. սկզ բից հաս տատ վել է ին եվ րո պա ցի նե րի հոծ 
խմ բեր՝ ան գլի ա ցի ներ, ֆրան սի ա ցի ներ, հո լան դա ցի ներ, 
գեր մա նա ցի ներ։ Դրանք ու նե ին ներ քին ի նք նա վա րու-
թյուն՝ նա հան գա պետ, տե ղա կան օ րենսդ րա կան մար-
մին, ոս տի կա նու թյուն, դա տա րան ներ։ Սա կայն տե ղա-
ցի ներն այլևս չէ ին ցան կա նում մնալ Ա նգ լի այի տի րա-
պե տու թյան ներ քո։ Արդեն ասվել է՝ սկս վեց ազ գային 
հե ղա փո խու թյուն, և կազ մա վոր վեց Ա ՄՆ–ն։ 

Ինչ վե րա բե րում է Կենտրոնական և Հա րա վային (Լա-
տի նա կան) Ա մե րի կային, ա պա այս տեղ տի րա պե տում 
է ին իս պա նա ցի ներն ու պոր տու գա լա ցի նե րը։ Ժա մա նա-
կի ըն թաց քում նրան ցից շա տե րը ձուլ վե ցին տե ղաբ նիկ-
նե րի հետ։ Ձևա վոր վեց ու րույն ազ գային ի նք նա գի տակ-
ցու թյուն, ո րն էլ 1810–1820 թթ. հան գեց րեց ազ գային հե-
ղա փո խու թյուն նե րի։ Դրանց հետ ևան քով քար տե զի վրա 
հայտն վե ցին այ սօր վա Վե նե սուե լան, Կո լում բի ան, Բո-
լի վի ան, Ար գեն տի նան, Բրա զի լի ան, Մեք սի կան և 
այլն։

 Կային ե րկր ներ, որ տեղ թե պետ գե րակշ ռում է ին եվ-
րո պա կան վե րաբ նակ նե րը, բայց ազ գային ի նք նա գի-
տակ ցու թյու նը թույլ է ր։ Օ րի նակ՝ Կա նա դա յում և Ա վստ-
րա լի ա յում հաս տատ ված նե րից շա տերն ի րենց շա րու-
նա կում է ին հա մա րել ան գլի ա ցի՝ ապ րե լով ան գլի ա կան 
կա ռա վար ման ներ քո։

 Մի ան գա մայն այլ էր պատ կե րը Աֆ րի կա յում։ Հիմն-
ված գա ղութ նե րում եվ րո պա ցի նե րը եր բեք մե ծա մաս-
նու թյուն չեն կազ մել։ Ա վե լին՝ մինչև XIX դ. կե սե րը նրանք 
դեռ չէ ին թա փան ցել մայր ցա մա քի խոր քե րը։ Ի նչ վե րա-
բե րում է բազ մազգ աֆ րի կա ցի նե րին, ա պա նրանք 
դեռևս ապ րում է ին տոհ մա ցե ղային կամ ա վա տա տի րա-
կան հա սա րա կու թյուն նե րի պայ ման նե րում։

 Մայր ցա մա քի ա ռափ նյա շր ջան նե րում ստեղ ծե լով ռազ-
մա կան և ա ռևտ րա կան հե նա կե տեր՝ եվ րո պա ցի ներն ար-
տա հա նում է ին ոս կի, ար ծաթ, ա դա մանդ, փայ տա նյութ, 

ՍԻՄՈՆ ԲՈ ԼԻ ՎԱՐ
(1783–1830)

 Լա տի նա կան Ա մե րի կայի 
ա զա տագ րա կան պայ քա րի 
ա ռաջ նորդ։ Ա կա նա վոր ռազ-
մա կան և պե տա կան գոր ծիչ։ 
Գտն վում էր լու սա վո րա կան 
գա ղա փար նե րի ազ դե ցու-
թյան ներ քո։ Հա մոզ ված էր, 
որ գա ղու թաբ նակ ներն ու նեն 
բնա կան ի րա վունք ներ՝ ապ-
րե լու ա զատ, ի նք նիշ խան 
կյան քով։ Հան րա պե տա կան 
էր, բայց գտ նում էր, որ նա-
խա գա հը պետք է ու նե նա մեծ 
լի ա զո րու թյուն ներ։
1810–1820 –ա կան թթ. ղե կա-
վա րեց գա ղութ նե րի ա զա-
տագ րա կան պայ քա րը։
 Բո լի վա րը ե րա զում էր մի ա-
վո րել ա զա տագր ված ե րկր-
նե րը և ստեղ ծել Լա տի նա-
կան Ա մե րի կայի մի ա ցյալ 
նա հանգ ներ։ Սա կայն ծրա-
գի րը չի րա գործ վեց, մեծ է ին  
հա  կա սու թյուն նե րը նո րան-
կախ պե տու թյուն նե րի միջև։
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ստ րուկ ներ։ Այլ էր ի րա վի ճա կը հյու սի սում (Ե գիպ տոս, Ալ-
ժիր, Թու նիս և այլն), որ տե ղի ա րաբ բնակ չու թյու նը դի-
մադ րում էր եվ րո պա ցի նե րի ներ թա փանց մա նը։ 

Իսկ Ա սի ա յում եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րը (Ա նգ-
լի ա, Ֆրան սի ա, Պոր տու գա լի ա, Հո լան դի ա) տե ղի ե րկր-
նե րին ստի պում է ին կն քել ստո րա ցու ցիչ պայ մա նագ-
րեր, զի ջել տա րածք ներ, խառն վում է ին նրանց ներ քին 
գոր ծե րին և թե լադ րում ի րենց կամ քը։ Ան վա նա պես ան-
կախ այս պե տու թյուն նե րը վե րած վում է ին կի սա գա ղու-
թի։ Արդեն ասվել է, որ XIX դ. ա ռա ջին կե սին նման իրա-
վի ճա կում է ին հայտն վել Օս մա նյան կայս րու թյու նը, 
Ի րա նը, Չի նաս տա նը։ Ի նչ վե րա բե րում է Հնդ կաս տա նին 
և հա րա կից ե րկր նե րին, ա պա դրանք վե րած վե ցին գա-
ղու թի։ 

Ար ևել քի գա ղու թաց մա նը շու տով սկ սեց մաս նակ ցել 
նաև Ռու սաս տա նը։ 1826–1828 թթ. պա տե րազ մում հաղ-
թա նակ տա նե լով Ի րա նի նկատ մամբ՝ նա ա վար տեց 
Այսր կով կա սի գրա վու մը։ Ե րկ րա մա սը (դ րա կազ մում և 
Ար ևե լյան Հա յաս տա նը) միացվեց կայսրությանը և վե-
րած վեց գա ղու թի։ Դրա նից հե տո Ռու սաս տանն իր ու-
շադ րու թյու նը սևե ռեց դե պի Մի ջին Ա սի ա։ 

Այս ա մե նով հան դերձ գա ղու թաց ման գոր ծըն թացն 
ու ներ նաև դրա կան հետ ևանք ներ։ Եվ րո պա ցի նե րը հե-
ռա վոր ե րկր ներ է ին բե րում ար դյու նա բե րա կան հա սա-
րա կու թյան նվա ճում նե րը. կա ռու ցում է ին նա վա հան-
գիստ ներ, ճա նա պարհ ներ, հան քա հո րեր, ձեռ նար կու-
թյուն ներ։ Տա րա ծում է ին եվ րո պա կան գի տու թյունն ու 
մշա կույ թը։ Մյուս կող մից՝ տե ղա կան մշա կու թային ար-
ժեք նե րը ներ մուծ վում է ին Եվ րո պա։

Այսպես՝ դա րե րով մի մյան ցից տա րան ջատ ված ժո ղո-
վուրդ նե րը մտ նում է ին բազ մա պի սի կա պե րի մեջ։ 
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րը ին չի՞ հի ման վրա է ին կար գա վոր վում միջ-

նա դա րյան Եվ րո պա յում։
2. Եվ րո պա կան ազ գային պե տու թյուն նե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա-

վոր ման ի ՞նչ սկզ բունք ներ է ին գոր ծում ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան 
ա ռա ջին շր ջա փու լում։

3. Փաս տե րով հիմ նա վո րե՛ք, որ Եվ րո պա յում գործ նա կա նում հաս տատ վեց ազ-
գե րի ի նք նո րոշ ման ի րա վուն քը։

4. Եվ րո պա յում ին չո՞ւ ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա ջա ցավ տն տե սա կան հա րա բե րու-
թյուն նե րը կար գա վո րե լու ա ռան ձին պայ մա նագ րե րով։ Ի ՞նչն էր նպաս տում 
Եվ րո պայի տն տե սա կան մի ա վոր ման գոր ծին։

5. Ո րո՞նք է ին գլ խա վոր գա ղու թա տեր ե րկր նե րը։
6. Ինչպիսի՞ անկախ պետություններ ձևավորվեցին Լատինական Ամերիկայում:

Քն նարկ ման հարց
 Գա ղու թաց ման գոր ծըն թացն ու ներ բա ցա սա կան և դրա կան կող մեր։ Ձեր կար ծի-
քով՝ ո ՞րն էր գե րակշ ռում։

 Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
 Ար դա րա ցի և ա նար դա րա ցի պա տե րազմ ներ, ազգերի ինքնորոշման իրավունք, 
ձեռ նար կա տի րու թյան և ծո վագ նա ցու թյան պայ մա նագ րեր, գա ղու թաց ման գոր-
ծըն թաց, գա ղութ, Ս. Բոլիվար, Լատինական Ամերիկա, Կո լում բի ա, Վե նե սուե լա, 
Բո լի վի ա, Ար գեն տի նա, Մեք սի կա, Բրա զի լի ա, Կանադա, Ավստրալիա
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Կր թա կան հա մա կար գը
 

Եվ րո պա յում ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան 
կա յաց մա նը հա մըն թաց կր թու թյան և գի տու թյան 
ոլորտներում ար ձա նագր վե ցին մեծ տե ղա շար ժեր։ Է ա-
պես փոխ վեց մարդ կանց վե րա բեր մուն քը գի տե լի քի 
նկատ մամբ։ Միջ նա դա րում գի տե լի քը ա ռա վե լա պես 
տե սա կան էր, կյան քից կտր ված, գործ նա կան նպա տակ-
նե րից հե ռու։ Աս տի ճա նա բար այդ մո տե ցումը սկ սեց 
փոխվել։ XVII–XVIII դդ. գի տու թյան նվա ճում ները սկ սե-
ցին ա վե լի ու ա վե լի ներդր վել ա ռօ րյա կյան քում։

 Նոր գի տե լիք նե րի ար մա տա վոր ման հա մար մեծ 
կար ևո րու թյուն ու ներ նոր դպ րոց նե րի և բարձ րա գույն 
ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյու նը։ 
Պար տա դիր տար րա կան կր թու թյուն ներդր  վե ց Պրու-
սիա  յում, ապա՝ Ա վստ րի ա յում, Շվեդի ա յում և այ լուր։ 
Բաց վե ցին նաև միջ նա կարգ ու սում նա րան ներ՝ գիմ նա-
զի ա ներ, լի ցեյ ներ, քո լեջ ներ։ Ու սու ցա նում է ին լե զու ներ, 
մա թե մա տի կա, բնա գի տու թյուն, պատ մու թյուն և այլն։

 Նոր պայ ման նե րին հա մա պա տաս խան՝ ի րենց գոր-
ծու նե ու թյու նը վե րա կա ռու ցե ցին միջ նա դա րյան հա մալ-
սա րան նե րը՝ Քեմբ րի ջը, Օ քս ֆոր դը (Ա նգ լի ա), Սոր բո նը 
(Ֆ րան սի ա), հե տա գա յում նաև Վի են նայի, Բեռ լի նի, 
Մոսկ վայի և այլ հա մալ սա րան ներ։ Բաց վե ցին Հար վար-
դի (Ա ՄՆ), Սանկտ Պե տեր բուր գի (Ռու սաս տան) հա-
մալ սա րան նե րը։ 

Այդ ա մե նի հետ ևան քով կր թու թյունը սկ սեց մեծ տա-
րա ծում գտ նել։ Եվ րո պա յում ձևա վոր վեց մտա վո րա կա-
նու թյան մի ստ վար խավ, ո րի գոր ծու նե ու թյու նը ուղղված 
էր մտա վոր ար ժեք նե րի ստեղծ մա նը։

12 ԿՐ ԹՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱՐԱՐ 
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒ ՆՆԵՐԸ 
(XVII ԴԱՐ – XIX ԴԱ ՐԻ Ա ՌԱ ՋԻՆ ԿԵ Ս)

ՌԵՆԵ ԴԵ ԿԱՐՏ
(1596–1650)

Ֆ րան սի ա ցի նշա նա վոր մա-
թե մա տի կոս, ֆի զի կոս և ի մաս-
 տա սեր, ո րի հա յացք ներն ըն-
կած են ար դի հիմ նա րար գի-
տու թյուն նե րի հիմ քում։ Տի ե-
զեր քը դի տար կում էր ի բրև 
ներ դաշ նակ ամ բող ջու թյուն, 
ո րը կա րե լի է ու սում նա սի րել 
տրա մա բա նու թյան ճշգ րիտ 
օ րենք նե րով։ «Ես մ տա ծում  
եմ, հետևաբար՝ գոյություն 
ունեմ». ա հա նրա գի տա կան 
հա վա տամ քը։
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 Հիմ նա րար գի տու թյուն նե րը
 

Հիմնարար գի տու թյուն նե րը՝ մա թե մա տի կան, ֆի զի-
կան, քի մի ան, կեն սա բա նու թյունը, աշ խար հագ րու թյունը 
և այլն, որոնք ու սում նա սի րում են բնու թյան կար ևո րա-
գույն օ րի  նա չա փու թյուն նե րը, Նոր դա րաշր ջա նում բուռն 
զարգացում ապրեցին։ Այդ գոր ծում, բա ցի հա մալ սա-
րան նե րից, մեծ դեր ունեին նաև ա կա դե մի ա նե րը և գի-
տա կան ըն կե րակ ցու թյուն նե րը՝ Ար քա յա կան գի տա կան 
ըն կե րու թյու նը (Ա նգ լի ա), գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի ա-
նե րը Ֆրան սի ա յում, Պրու սի ա յում, Ռու սաս տա նում, 
Շվե դի ա յում և այ լուր։

 XVII դ. հաճախ անվանում են մաթեմատիկայի դար: 
Ֆրան սի ա ցի մա թե մա տի կոս և ի մաս տա սեր Ռ. Դե կար տը 
ասում էր, որ նյու թա կան աշխարհի բո լոր երևույթ նե րը 
հնա րա վոր է բա ցատ րել մա թե մա տի կայի և մե խա նի-
կայի օ րենք նե րով։ Նման մո տեց մամբ աշ խար հը ներ կա-
յա նում է ի բրև կար գա բեր ված մի մի ջա վայր, ո րը կա րե լի 
է հաս կա նալ և բա ցատ րել «ա ռանց Ա ստ ծու միջ նոր դու-
թյան»։ Դե կար տյան տե սու թյու նը բա ցա ռիկ ազ դե ցու-
թյուն է ու նե ցել մա թե մա տի կայի և բնա գի տու թյան զար-
գաց ման վրա։ 

Աս վա ծը հաս տա տում է ան գլի ա ցի մեծ հե տա զո տող 
Ի. Նյու տո նի գոր ծու նե ու թյու նը։ Նա առաջինն էր, ով 

Օքսֆորդի համալսարանը
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տի ե զե րա կան ձգո ղու թյան, ե րկ նային և ե րկ րային մար-
մին նե րի շարժ ման հիմ նա րար օ րենք նե րը ձևակերպեց 
ճշգ րիտ մա թե մա տի կական բա նաձ ևե րով։

 XVIII դ. վեր ջից ստեղծ վեցին ա ռա ջին գի տա կան աշ-
խա տա նոց նե րը (լա բո րա տո րի ա)։ Նշա նա կա լի ար-
դյունք ներ գրանց վեցին հատ կա պես քի մի այի և ֆի զի-
կայի բնա գա վառ նե րում։

 Գի տա փոր ձե րի միջոցով հնա րա վո ր դարձավ նյու թի 
մինչ այդ ան հայտ հատ կա նիշ ների ու սում նա սի-
րությունը։ Այդ ա ռու մով մեծ են ֆրան սի ա ցի հե տա զո-
տող Ա. Լավուա զի ե ի ծա ռա յու թյուն նե րը:

Տ պա վո րիչ է ին է լեկտ րա կա նու թյան բնա գա վա ռի 
նվա ճում նե րը։ Այդ աս պա րե զում բացառիկ է ան գլի ա ցի 
ֆիզիկոս Մ. Ֆա րա դեյի ներդ րու մը։ Նա հայտ նա բե րել է 
է լեկտ րա մագ նի սա կան մա կած ման (ին դուկ ցի ա), է լեկտ-
րա տար րա լուծ ման (է լեկտ րո լիզ) եր ևույթ նե րը։ Դրա 
շնոր հիվ մարդ կու թյունը ստա ցավ է ներ գի այի նոր աղ-
բյուր, ո րին մեծ ա պա գա էր սպաս վում։

Գի տական նվա ճում նե րի օգ տա գործ մամբ ստեղ ծվե-
ցին կենցաղային կա րիք նե րի բա վա րար ման նյու թեր, 
գոր ծիք ներ, սար քեր, փո խադ րա մի ջոց ներ և այլն։ 
Նախորդ դասերից գիտեք շո գե շար ժի չի, շո գե քար շի, շո-
գե նա վի գյու տե րի մա սին։

Ճար տա րա գետ նե րը նա խագ ծե ցին և կա ռու ցե ցին 
օ դա պա րի կը՝ ա ռա ջին քայլն ա նե լով օ դագ նա ցու թյան 
աս պա րե զում։ 1839 թ. ստեղծ վեց ա ռա ջին լու սան կար-
չա կան սար քը։ Քի մի ա կան հա մադր մամբ ստա ցան ռե-
տին և ան ջրան ցիկ գործ վածք, ո րոնք սկ սե ցին օգ տա-
գործ վել տն տե սու թյան ա մե նա տար բեր ճյու ղե րում։ 

ԻՍԱՀԱԿ ՆՅՈՒ ՏՈՆ
(1642–1727)

 
Անգ լի ա ցի խո շո րա գույն գիտ-
նա կան։ Ար դի հիմ նա րար գի-
տու թյուն նե րի հիմ նա դիր նե-
րից մե կը։ Հայտ նա բե րել և 
բա նաձ ևել է մե խա նի կայի, 
տի ե զե րա գի տու թյան, օպ տի-
կայի, բարձ րա գույն մա թե-
մա տի կայի կար ևո րա գույն 
օ րենք նե ր։ Նրա շնոր հիվ շատ 
բան աշ խար հում հաս կա նա-
լի է դար ձել։ Սա կայն բնու-
թյունն ան սպառ է։ Ա սում ե ն՝ 
մահ ից ա ռաջ մեծ գիտ նա կա-
նը բա ցա կան չել է. «Իմ դի մաց 
ծփում է ճշ մար տու թյան չհե-
տա զոտ ված օվ կի ա նո սը»։

Օ ԴԱԳ ՆԱ ՑՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲ ՆԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԸ

1783 թ. Մոն գոլֆիե եղ բայր նե րը պատ րաս տե ցին օ դա պա րիկ՝ լց ված 
ծղո տի և բր դի այր ումից առաջացած ծխով։ Այդ օ դա պա րի կով նրանք 
կա րո ղա ցան օդ բարձ րա նալ։ Եղ բայր նե րից մե կը նաև ստեղծեց ան-
կար գելը (պա րա շյուտ)՝ օ դա պա րի կից վայ րէջք կա տա րելու համար։ 
Փա րի զի գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի ա յում պատ րաս տե ցին ա մուր թա-
ղանթ ու նե ցող օ դա պա րիկ ներ՝ լց ված ջրած նով։ Փա րի զի մոտ կար 
օ դագ նա ցու թյան դպ րոց, որտեղ պատ րաստ ված օ դա պա րիկ նե րով 
Մեծ հե ղա փո խու թյան տա րի նե րին կա տա րում է ին մար տա կան թռիչք-
ներ։ Դրանք մեծ տարածում ստացան XIX դա րում։
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Ստեղծ վեց նաև Մոր զե ի սար քը, ո րը հա տուկ մշակ ված 
ծածկագիր–այ բու բե նի օգ տա գործ մամբ՝ մեծ հե ռա վո-
րու թյուն նե րի վրա տեղեկություններ էր հա ղոր դում 
է լեկտ րա կան ազ դան շան ների միջոցով։ Դրա նով սկիզբ 
դրվեց հե ռա հա ղոր դակ ցու թյա նը։

 
Մարդկանց ապրելակերպը

 Գի տու թյան մեծ թռիչ քը և հատ կա պես կի րա ռա կան 
նվաճում նե րը հս կա յա կան փո փո խու թյուն ներ ա ռա ջաց-
րին մարդ կանց կյան քում և կեն ցա ղում։ Միջ նա դա րից 
մարդ կու թյունը ստա ցել էր բա վա կանին ծանր ժա ռան-
գու թյուն։ Նրան հե տապն դում է ին պար բե րա բար 
կրկնվող սովն ու հա մա ճա րակ նե րը։ Կյան քի մի ջին տևո-
ղու թյունը 50–55 տա րի է ր։ Չա փա զանց մեծ էր ե րե խա նե-
րի մա հա ցու թյու նը։ 

Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյունն աս տի ճա նա-
բար փո խեց ի րադ րու թյու նը։ Նրան ան հրա ժեշտ է ր մեծ 
աշ խա տուժ՝ օ րա վուր բաց վող հան քա հո րե րի, գոր ծա-
րան նե րի պա հանջ մուն քը բա վա րա րե լու հա մար։ Ժա-
մա նա կի ըն թաց քում այդ պա հանջ մունքն ա ռաջ բե րեց 
ծնե լի ու թյան ան նա խա դեպ ա ճ։ Օ րի նակ՝ Ա նգ լի ա յում 
XVII–XVIII դդ. ազ գաբ նակ չու թյունը ե ռա պատկ վեց, ի սկ 
Ֆրան սի ա յում կրկ նա պատկ վեց։ Հե տա գա յում այդ գործ-
ըն թա ցը ծա վալ վեց նաև Պրու սի ա յում, Ա վստ րի ա յում, 
Ռու սաս տա նում։

Ցան քա տա րա ծու թյուն նե րի և ա րո տա վայ րե րի ըն դար-
ձա կու մը, նոր մշա կա բույ սե րի և գյուղ մե քե նա նե րի ներդ-
րու մը հարս տաց րին բ նակ չու թյան կե րակ րա ցան կը։ Այն 
դարձավ ա վե լի բազ մա զան։ Բաց վե ցին հա սա րա կա կան 
սնն դի բա զմաթիվ կետեր՝ ճա շա րան ներ, թե յա րան ներ, 
պան դոկ ներ։ Փոխ վեց նաև մարդ կանց հա գուս տը: Այն 
դար ձավ ա վե լի հար մար՝ տա բատ, բաճ կոն, գլ խարկ, 
կո շիկ ներ։ Օ ճա ռի տա րա ծումն է ա կա նո րեն բա րե լա վեց 
մարդկանց ան ձնա կան հի գի ե նան։

 Բա րե լավ վեց նաև ա ռող ջա պա հու թյու նը։ Հայտ նա-
բեր վե ցին բազ մա պի սի դե ղա մի ջոց ներ, և շատ ան բու-
ժե լի հի վան դու թյուն ներ սկսեցին բու ժվե լ։ XIX դ. ա ռա-
ջին կե սին զար գա ցած ե րկր նե րում ստեղ ծվեցին հան-
րային ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գեր։ Ե թե նախ կի-

1839 թ. ֆրան սի ա ցի նկա րիչ և 
ֆի զի կոս Լ. Դա գե րը ստեղ-
ծեց ա ռա ջին լու սան կա րչա-
կան սար քը։

ԱՆՏՈՒԱՆ ԼԱ ՎՈ ՒԱ ԶԻ Ե
(1743–1794)

Հա մա րվում է դա սա կան քի-
մի այի հիմնադիր նե րից մե կը։ 
Նա բա ցա հայ տել է օք սի դաց-
ման և այր ման գոր ծըն թաց նե-
րի շատ օ րի նա չա փու թյուն ներ։ 
Շա րու նա կե լով ռուս գիտ նա-
կան Մ. Լո  մո նո սո վի միտ քը՝ 
ձ ևակերպել է նյութի զանգ վա-
 ծի պահ պան ման օ րեն քը։ 
Ստեղ ծել է քի մի այի ա ռա ջին 
դա սա գիր քը։ Մեծ հե ղա փո-
խու թյան ժա մա նակ եղել է 
սահ մա նադ րա կան մի ա պե-
տու թյան կողմ նա կից։ Յա կո-
բին նե րի դա տա րա նը նրան 
դա տա պար տել է մա հա պատ-
ժի։ Ա զա տե լու խնդ րան քին 
իշ խա նու թյուն նե րը պա  տաս-
խա նել են. «Հանրա պետու-
թյու նը քի մի կոս նե րի կա րիք 
չու նի»։
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նում գոր ծում է ին ա նհատ բժիշկ ներ, ո րոնք բու ժում է ին 
ա ռան ձին հի վանդ նե րի, ա պա այժմ բաց վում է ին հի-
վան դա նոց ներ, ո րոնց աշ խա տան քը վե րահս կվում էր 
պե տության կողմից։

 Հարստացավ բնա կա վայ րե րի ճար տա րա պե տա կան 
պատ կե րը՝ սա լապա տ ված փո ղոց ներ, ջր մուղ, կո յու ղի, 
զբո սայ գի ներ, հրա պա րակ ներ, հա սա րա կա կան շեն քեր 
և այլն։ Գոր ծարկ վեցին հա սա րա կա կան փո խադ-
րամիջոցներ։ Բնա կա վայ րերը կապ վե ցին եր կա թու-
ղային ցան ցով։

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Նոր ժա մա նակ նե րում ին չո՞ւ ա ճեց գի տու թյան և կր թու թյան դե րը հա սա րա կու-

թյան կյան քում։
2. Կր թու թյան հա մա կար գում ի ՞նչ փո փո խու թյուն ներ տե ղի ու նե ցան։ Թվար կե՛ք 

նոր շր ջա նի հայտ նի հա մալ սա րան նե րը։
3. Որո՞նք են հիմնարար գիտությունները։ Նշե՛ք գի տա կան գլ խա վոր նվա ճում նե րը։
4. Դա սա նյու թում նշ ված գիտ նա կան նե րից ով քե՞ր են ձեզ ծա նոթ և ո՞ր ա ռար կա-

նե րից։
5. Ին չո՞ւ ե նք ա սում, որ գի տու թյունն ազ գային սահ ման ներ չի ճա նա չում։
6. Ո րո՞նք են մարդու ա ռօրյա կյան քում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րի պատ-

ճառ նե րը։
7. Փոր ձե՛ք ներ կա յաց նել նոր ժա մա նակ նե րի մարդ կանց՝ աշ խա տան քը, հա -

գուստը, սնուն դը, բնա կա րա նը, ա ռօ րյա հոգ սե րը։

 Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
Պարտադիր տարրական կրթություն, գիմնազիա, քոլեջ, լիցեյ, համալսարան, 
հիմ նա րար գի տու թյուն, գիտական աշխատանոց (լաբորատորիա), Ռ. Դե կարտ, 
Ի. Նյու տոն, Ա. Լա վուա զի ե, Մ. Ֆա րա դեյ, օդապարիկ, լուսանկարչական սարք, 
ռետին, անջրանցիկ գործվածք, Մորզեի սարք
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Ի տար բե րու թյուն հիմ նա րար գի տու թյուն նե րի, ո րոնք 
հե տա զո տում են բնու թյու նը, հու մա նի տար գի տու թյան 
և գե ղար վես տա կան մշա կույ թի խն դի րը մարդն է և նրա 
հա սա րա կա կան մի ջա վայ րը։ Դա է վկա յում նաև նրա 
ան վա նու մը. լա տի նե րեն նշա նա կում է  մար դուն վե րա-
բե րող,  մարդ կային։ Հու մա նի տար գի տու թյուն նե րը 
սկզբ նա վոր վել են ուշ միջ նա դա րում, սա կայն նոր դա-
րաշր ջա նում ստա ցան նոր բո վան դա կու թյուն և ար ժեք։

 Հու մա նի տար գի տու թյուն նե րը

XVII դ. մինչև XIX դ. ա ռա ջին կե սը նշա նա կա լի հա ջո-
ղու թյուն ներ ար ձա նագր վե ցին ի մաս տա սի րու թյան (փի-
լի սո փա յու թյուն), տն տե սա գի տու թյան և պատ մա գի տու-
թյան բնա գա վառ նե րում։

 Նոր դա րաշր ջա նի ի մաս տա սի րու թյան հիմ նա կան 
խն դի րը մար դու նե րաշ խար հի և հա սա րա կա կան կյան-
քի ի րո ղու թյուն նե րի բա ցա հայ տումն է ր։ Այդ ա ռու մով 
ակ նա ռու է ին լու սա վո րա կան նե րի ձեռք բե րում նե րը։ 

Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խան՝ ձևա վոր վեց տն տե սա գի տու թյու նը: 
Դրա խո շոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րն էին ան գլի ա ցի 
Ա. Սմիթը և Դ. Ռի կար դոն։ Նրանք մշա կե ցին ար դյու նա-
բե րա կան ար տադ րու թյան, կա պի տա լի, շու կա յա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի տե սու թյուն նե րը, որոնք տն տե-
սու թյան կա ռա վա րման հիմք հանդիսացան։

 Բարձր մա կար դա կի հա սավ նաև պատ մա գի տու-
թյու նը։ Ան հա տի, ժո ղովր դի, պե տու թյան, կրո նի, մշա-
կույ թի դե րը ի նչ պես ան ցյա լում, այն պես էլ ներ կա յում 
դար ձավ պատ մա գի տա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի 
հիմ նախն դի րը։ Ազ գերը սկ սե ցին նո րո վի գնա հա տել սե-
փա կան և այ լոց նվա ճում նե րը, որը դարձավ նրանց ի նք-
նա ճա նաչ ման կար ևոր խթանը։

13 ՀՈՒ ՄԱ ՆԻ ՏԱՐ ԳԻ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆՆԵՐԸ, 
ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ԱՐ ՎԵՍ ՏԸ 
(XVII ԴԱՐ – XIX ԴԱ ՐԻ Ա ՌԱ ՋԻՆ ԿԵ Ս)

ԱԴԱՄ ՍՄԻԹ
(1723–1790)

 
Տն տե սա գի տու թյան հիմ   նա-
դիր նե րից է։ Ստա ցել է հիմ-
նա վոր ի մաս տա սի րա կան 
կր թու թյուն։ Ի մի բերե լով լու-
սա վո րա կան նե րի գա  ղա փար-
նե րը՝ ստեղ ծել է իր հիմ նա-
րար աշ խա տու թյու նը՝ «Ու-
սում  նա սի րու թյուն ազ գե րի 
հարս տու թյան բնույ թի և 
պատ ճառ նե րի մա սին»։ Դրա-
նում հա մա կող մա նի վեր լու-
ծել է ար դյու նա բե րա կան հա-
սա րա կու թյան տն տե սա կան 
կյան քը՝ ար տադ րու թյուն, կա-
պի տալ, ա ռև տուր, ազ գային 
շու կա, գնա գո յա ցում և այլն։
 Սի րում էր կրկ նել. «Բա  րե  կե-
ցու թյան հաս նե լու հա մար 
պե տու թյու նը պետք է ա պա-
հո վի խա ղա ղու թյուն, թեթև 
հար կեր և նպա տա կաս լաց 
զար գա ցում»։
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Գ րա կա նու թյու նը և թատ րո նը
 

Ար դյու նա բե րա կան դա րաշր ջա նի լու սա վո րյալ գա-
ղա փար ներն ի րենց ար տա հայ տու թյունը ստա ցան նաև 
գրա կա նու թյան տար բեր ժան րե րում։ Դրանց հե րո սը 
նոր ժա մա նակ նե րի մարդն է ր՝ իր մտ քե րով ու հույ զե-
րով, ստեղ ծա գոր ծա կան ծրագ րե րով ու գոր ծո ղու թյուն-
նե րով։ Նա ձգ տում էր տնօ րի նելու ան ձնա կան ճա կա-
տա գի րը՝ այն ծա ռայեց նե լով ազ գի, հայ րե նի քի և մարդ-
կու թյան շա հե րին։

 XVIII դ. և XIX դ. ա ռա ջին կե սին ի հայտ ե կան մեծ բա-
նաս տեղծ ներ գեր մա նա ցի Յ. Վ. Գյո թեն, ան գլի ա ցի 
Ջ. Բայ րո նը, ռուս Ա. Պուշ կի նը և այլք։ Նրանք ս տեղ-
ծեցին հա մաշ խար հային գրա կա նու թյան գլուխ գոր-
ծոցներ։

 Մեծ նվա ճում ներ ու նե ցավ ար ձա կը։ Այս տեղ նույն-
պես նկա տե լի էր տար բեր ազ գու թյուն նե րի գրող նե րի 
« հա մա տեղ գոր ծը»։ Նրան ցից խո շո րա գույն ներն է ին 
ան գլի ա ցի Չ. Դի քեն սը՝ քա ղա քի հետ նա խոր շե րում ապ-
րող, բայց հո գու մաք րու թյու նը պահ պա նած « փոքր 
մարդ կան ցով», ֆրան սի ա ցի Վ. Հյու գոն՝ ա զա տա տենչ և 
ան նկուն ճա կա տագ րե րի նկա րագ րու թյամբ, Օ. Բալ զա կը՝ 
բուր ժուա կան բա րո յա կա նու թյան (կեղ ծիք, ստո րու թյուն, 
ըն չա քաղ ցու թյուն) քն նա դա տու թյամբ։

 Թատ րո նը դար ձավ նոր հա սա րա կու թյան հոգ ևոր 
կենտ րոն նե րից մե կը։ Նրա զար գաց ման ե լա կե տը անգ-
լի ա ցի մեծ թա տե րա գիր Վ. Շեքս պի րի ստեղ ծա գոր ծու-
թյունն է ր։ Դրա նում տար բեր հո գե բա նու թյան ու հա սա-
րա կա կան դիր քի մար դիկ (ար քա ներ, ա զն վա կան ներ, 
ծա ռա ներ) կեր պա վոր ված են սահ մա նային վի ճակ նե-
րում՝ սի րուց, հա վա տար մու թյու նից ու ար դա րու թյու նից 
մինչև ա տե լու թյուն, խար դա վանք և ստո րու թյուն։ Շեքս-
պի րը մարդ է ա կի «ճշ մա րիտ հե տա զո տողն էր»։ Նույ նը 
կա րե լի է ա սել նաև XVII դ. ֆրան սի ա ցի թա տե րա գիր 
Ժ. Մո լի ե րի մա սին։

ՕՆՈՐԵ ԴԸ ԲԱԼ ԶԱԿ
(1799–1850)

Ֆրանսիական ռեալիզմի հիմ-
նա դիրը: Վ. Հյու գոն նրա մա-
սին ա սել է. «Բալ զա կը ա ռա-
ջին նե րից մեկն էր մե ծա գույն-
նե րի մեջ, լա վա գույն նե րից 
մե կը՝ ը նտ րյալ նե րի մեջ»։

ԺԱԿ ԼՈՒԻ ԴԱ ՎԻԴ
(1748–1825)

Ֆ րան սի ա ցի հայտնի գե ղա-
նկա րիչը Մեծ հե ղա փո խու-
թյան մաս նա կից է ր։ Նշա նա-
վոր գոր ծե րից են «Հո րա -
ցիոս նե րի եր դու մը», «Մա  րա -
տի մա հը», «Թա գադ րում»։
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 Գե ղան կար չու թյու նը 
և ճար տա րա պե տու թյու նը

 Նոր դա րաշր ջա նի գե ղան կար չու թյու նը նույն պես 
զգա յուն էր հա սա րա կու թյան մեջ ըն թա ցող տե ղա շար-
ժե րի նկատ մամբ։ XVII–XVIII դդ. այն սևեռ ված էր ա ռա-
վե լա բար մարդ կանց ա ռօրյա կյան քին՝ աշ խա տանք, ըն-
տա նե կան մի ջա վայր, հա գուստ, ճաշ կե րույթ ներ, զբո-
սանք ներ և այլն։ Այդ ամենը ճիշտ արտահայտելու հա-
մար ար վես տա գե տից պա հան ջվում էր նուրբ ճա շակ և 
հո գե բա նու թյուն։ Այդ պի սիք է ին իս պա նա ցի Դ. Վե լաս-
կե սը, ֆրան սի ա ցի Ա. Վատ տոն և այլք։

 Հե ղա փո խու թյուն նե րի դա րաշր ջա նը տե ղիք տվեց 
մարդ կային խոր և հա կա սա կան ապ րում նե րի՝ տա ռա-
պան քից, զր կան քից ու թշ վա ռու թյու նից մինչև հե րո սա-
ցում ու վե հա ցում։ Դրանք մեծ ար վես տով ար տա ցո լել է 
գե ղան կա րիչ նե րի մի ամ բողջ ա ստ ղա բույլ՝ իս պա նա ցի 
Ֆ. Գո յան, ան գլի ա ցի Ու. Թըր նե րը, ֆրան սի ա ցի ներ 
Ժ. Դա վի դը, Է. Դե լակ րուան և այլք։

 Նոր դա րաշր ջա նում եր ևա ցին խո շոր ճար տա րա պետ-
ներ, ո րոնք նա խագ ծում ու կա ռու ցում էին ոչ մի այն 
ա ռան ձին շի նու թյուն ներ, այլև ճար տա րա պե տա կան 
հա մա լիր ներ։ Այլ խոս քով՝ նրանք զբաղ ված է ին քա ղա-
քա շի նու թյամբ։ Նրանց մտահ ղաց մամբ է, որ գո յու թյուն 
ու նեն Փա րի զի, Լոն դո նի, Բեռ լի նի, Սանկտ Պե տեր բուր-
գի ար դի ճարտարապետա կան հա մա լիր նե րը։

 
Ե րաժշ տու թյու նը և օ պե րային ար վես տը

Ան նա խա դեպ էր նաև ե րաժշ տա կան ար վես տի զար-
գա ցու մը։ Տար բեր ուղ ղու թյուն նե րի ու դպ րոց նե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ նե ր մշա կե ցին ար դի ե րաժշ տա կան հա մա րյա 
բո լոր ժան րե րը՝ ե րգ, գոր ծի քային ե րաժշ տու թյուն, սիմ-
ֆո նի ա, օ պե րա և այլն։ Այդ գոր ծում հատ կա պես մեծ էր 
գեր մա նա ցի եր գա հան նե րի ներդ րու մը՝ Յ. Բախ, Լ. Բեթ-
հո վեն։ Ի րենց մե ղե դայ նու թյամբ և խոր ապ րում նե րով 
ա ռանձ նա նում են ա վստ րի ա ցի եր գա հան Վ. Մո ցար տի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը։ 

Օ պե րան հա մադ րա կան ար վեստ է։ Դրա նում մի ա-
վոր ված են թատ րո նը, պա րը և ե րաժշ տու թյու նը՝ կեն սա-

ՎՈԼՖԳԱՆԳ ԱՄԱԴԵՈՒՍ 
ՄՈ ՑԱՐՏ

(1756–1791)
 
Ապ րել է Վի են նա յում։ Սկ սել 
է ստեղ ծա գոր ծել հինգ տա-
րե կա նից։ Առ այսօր աշ խար-
հի բե մե րից չեն իջ նում նրա 
«Ֆի գա րոյի ա մուս նու թյու-
նը», «Դոն Ժո ւան», «Կա խար-
դա կան սրինգ» օ պե րա նե րը։ 
Նրա վեր ջին ստեղ ծա գոր ծու-
թյու նը «Ռեք վի եմն» է ։

ՋՈԱԿԻՆՈ ՌՈ ՍԻ ՆԻ
(1792–1868)

 
Ի տա լա ցի եր գա հան, օ պե-
րային ար վես տի մե ծա գույն 
վար պետ ։ Գրել է նաև բազ-
մա թիվ եր գեր, ե րաժշ տա կան 
պատ կեր ներ, հոգ ևոր խմ բեր-
գեր։ Ա ռա վել հայտ նի է «Ս ևիլ-
յան սափ րի չը» եր գի ծա կան 
օ պե րայով։
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կան տար բեր ի րադ րու թյուն ներ, գոր ծո ղու թյուն ներ, 
զգաց մունք ներ, մտ քեր։ Այն ձևա վոր վել է Ի տա լի ա յում 
XVI դ. վեր ջին և XVII դ. սկզ բին։ Նրա խո շո րա գույն ներ-
կա յա ցու ցիչ ներն են Ջ. Ռո սի նին, Ջ. Վեր դին (XIX դ.) և 
այլք։ Օ պե րային ար վես տը զար գա ցավ նաև այլ ե րկր նե-
րում՝ Ֆրան սի ա, Գեր մա նի ա, Ա վստ րի ա։

 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ո ՞րն է հու մա նի տար գի տու թյուն նե րի հե տա զո տու թյան ա ռար կան։
2. Ի՞ նչ հար ցե րի ու սում նա սի րու թյամբ է ին զբաղ վում՝ ա) ի մաս տա սեր նե րը, 

բ)  տն տե սա գետ նե րը, գ) պատ մա բան նե րը։
3. Թվար կե՛ք XVII դա րից մինչև XIX դա րի ա ռա ջին կեսն ըն կած ժա մա նա կաշր ջա-

նի հայտ նի գրող նե րի ա նուն ներ. նրանց ո ՞ր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րին եք ծա-
նոթ։

4. Ո րո՞նք են գե ղան կար չու թյան և ճար տա րա պե տու թյան մեջ տեղ գտած բո վան-
դա կային հիմ նա կան նո րույթ նե րը։ Թվարկե՛ք հայտնի գեղանկարիչների:

5. Ին չո՞վ է նշա նա վոր վել նոր ժա մա նակ նե րի ե րաժշ տա կան ար վես տը։

 Գործ նա կան աշ խա տանք
 Տետ րում լրաց րե՛ք գրա կա նու թյան և ար վես տի հիմ նա կան նվա ճում նե րին վե րա-
բե րող ա ղյու սա կը՝ օ գտ վե լով նաև լրա ցու ցիչ նյու թե րից։

Ուղղությունը Նշանավոր հեղինակները Ստեղծագործությունները

Գրականություն

Թատրոն

Գեղանկարչություն

Երաժշտություն

 Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
Տն տե սա գի տու թյուն, պատ մա գի տու թյուն, Ա. Սմիթ, Դ. Ռի կար դո, Յ. Վ. Գյոթե, 
Չ.  Դիքենս, Օ. Բալզակ, Դ. Վելասկես, Ա. Վատտո, Ֆ. Գոյա, Ու. Թըրներ, 
Ժ.  Դավիդ, Է. Դելակրուա, Վ. Շեքս պիր, Ջ. Բայ րոն, Ա. Պուշ կին, Վ. Հյու գո, Լ. Բեթ-
հո վեն, Վ. Մո ցարտ, Յ. Բախ, Ջ. Վեր դի, Ջ. Ռոսինի
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Ա ՌԱ ՋԻՆ ԲԱԺ ՆԻ ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

1. XVII դա րից մինչև XIX դա րի կե սե րը ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան պատ-
մու թյան ա ռա ջին շր ջա փուլն է: Ա րևմ տյան Եվ րո պայի ե րկր նե րում աս տի ճա նա-
բար ձևա վոր վեց նոր հա սա րա կու թյու նը, ար մա տա կան փո փո խու թյուն նե րի են-
թարկ վեց մարդ կանց հա սա րա կա կան և ան ձնա կան կյան քը։

• Ի ՞նչ է ար դյու նա բե րա կան հե ղաշր ջու մը: Ո րո՞նք է ին դրա նա խադ րյալ նե րը: Տն տե-
սա կան և սո ցի ա լա կան ի ՞նչ հետ ևանք ներ ու նե ցավ այն: Ա ռա ջին շր ջա փու լում ո ՞ր 
եր կիրն էր ա մե նա զար գա ցա ծը աշ խար հում:

2. XVII–XVIII դա րե րում Եվ րո պա յում և Ա մե րի կա յում ծա վալ վեց մի հուժ կու գա ղա-
փա րա կան շար ժում, ո րը պատ մու թյան մեջ հայտ նի է «լու սա վո րու թյուն» ա նու-
նով։ 

• Ին չո՞ւ է շար ժումն այդ պես կոչ վել: Թվար կե՛ք նշա նա վոր լու սա վո րա կան գոր ծիչ նե-
րի: Ո րո՞նք են լու սա վո րա կան նե րի հիմ նա կան գա ղա փար նե րը: Ի՞նչ հայ լու սա վո-
րա կան նե րի գի տեք: Ներ կա յաց րե՛ք շարժ ման նշա նա կու թյու նը: 

3. Լու սա վո րու թյան դա րաշր ջա նի կար ևոր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից էր լու սա-
վո րյալ մի ա պետ նե րի ի հայտ գա լը։ Նրանք փոր ձում է ին կա տա րել վե րա փո-
խում ներ՝ պահ պա նե լով ավատատիրա կան կար գե րի հիմ քե րը։

• Բա ցատ րե՛ք «լու սա վո րյալ մի ա պետ» հաս կա ցու թյու նը: Ո ՞ր ե րկր նե րում կային լու-
սա վո րյալ մի ա պետ ներ, ե ՞րբ են նրանք կա ռա վա րել: Հա մե մա տե՛ք նրանց: Ո ՞ւմ 
կեր պարն է ձեզ հա մար նա խընտ րե լի: Հիմ նա վո րե՛ք ձեր մո տե ցու մը:

4. Նոր դա րե րի ա ռա ջին փու լում՝ XVII դ. մինչև XIX դ. կե սը, մի շարք ե րկր նե րում 
տե ղի ու նե ցան հե ղա փո խու թյուն ներ: Հե ղա փո խա կան ճա նա պար հով հա սա րա-
կա կան կյան քում ներդր վե ցին մար դու և ազ գի բնա կան ի րա վունք նե րը։ Հե ղա-
փո խու թյու նը ձեր բա զա տեց ազ գե րի ստեղ ծա գործ նե րու ժը և մղեց կեն սա կան 
խն դիր նե րի լուծ ման նպա տա կին։ Միշտ չէ, որ հե ղա փո խու թյուն նե րը հաս նում 
է ին ի րենց նպա տա կին, սա կայն այդ ըն թաց քում ազ գե րը հա սու նա նում է ին և 
ի նք նա հաս տատ վում։ Դրանք ու նե ցան պատ մա կան մեծ նշա նա կու թյուն։
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• Ի ՞նչ է հե ղա փո խու թյու նը: XVII դ. մինչև XIX դ. կե սը ո ՞ր ե րկր նե րում և ե ՞րբ են տե-
ղի ու նե ցել հե ղա փո խու թյուն ներ, նշե՛ք հայտ նի գոր ծիչ նե րին, ներ կա յաց րե՛ք այդ 
հե ղա փո խու թյուն նե րի ար դյունք ներն ը ստ ե րկր նե րի. կազ մե՛ք հա մա պա տաս խան 
ա ղյու սակ: Դրան ցից ո ՞րն է պատ մու թյան մեջ մտել Մեծ հե ղա փո խու թյուն ա նու-
նով:

5. Նա պո լե ո նի բարդ ու հա կա սա կան դա րաշր ջա նը մի ա վո րում էր լու սա վո րյալ մի-
ա պե տու թյուն նե րի և հե ղա փո խու թյուն նե րի փորձն ու նվա ճում նե րը։ Այն հզոր 
խթան դար ձավ ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան կա յաց մա նը ոչ մի այն 
Ֆրան սի ա յում, այլև եվ րո պա կան մյուս ե րկր նե րում։ Մար դու բնա կան ի րա վունք-
ներն ու ա զա տու թյուն նե րը դար ձան եվ րո պա կան ար ժեք նե րի ան բա ժա նե լի մա-
սը։ Ազ գերն սկ սե ցին ը մբռ նել ի րենց ի նք նո րոշ ման և ի նք նիշ խա նու թյան ի րա-
վուն քը։ Տա պալ վեց Նա պո լե ո նի կայս րու թյու նը, և դա բնա կան է ր։ Բայց նրա տա-
րա ծած գա ղա փար ներն ու ար ժեք ներն ու ղեկ ցում են մարդ կու թյա նը մինչև օ րս։

• Ո ՞ր թվա կան ներն է ը նդ գր կում Նա պո լե ո նի դա րաշր ջա նը: Ներ կա յաց րե՛ք Նա պո-
լե ո նի պատ մա կան կեր պա րը: Նա հա մաշ խար հային պատ մու թյան ա մե նա հայտ նի 
դեմ քե րից է. ձեր կար ծի քով՝ ո ՞րն է դրա գլ խա վոր պատ ճա ռը: 

6. Հե տա դի մու թյունն ու բա րե նո րո գու մը XIX դա րի ա ռա ջին կե սի եվ րո պա կան 
կյան քի եր կու հա կադիր դրս ևո րում ներն է ին։ Ա ռա ջի նը ձգ տում էր զեն քի ու ժով 
կա սեց նել հա սա րա կա կան ա ռա ջըն թա ցը և վե րա կանգ նել ի րենց դարն ապ րած 
կար գե րը։ Ե րկ րոր դը նպա տակ ու ներ հա սա րա կու թյու նը տա նե լու ա նընդ հատ 
ի նք նա նո րաց ման ճա նա պար հով։ 

• Ե ՞րբ է տե ղի ու նե ցել Վի են նայի վե հա ժո ղո վը: Ներ կա յաց րե՛ք դրա ըն դու նած հիմ-
նա կան ո րո շում նե րը: Ով քե՞ր և ի ՞նչ նպա տա կով ստեղ ծե ցին Սր բա զան դա շին քը: 
Բա րե նո րո գում նե րի ու ղի ով ըն թա նա լով Ա նգ լի ան ի ՞նչ ար դյունք ներ ար ձա նագ րեց 
XIX դ. ա ռա ջին կե սին:

7. Նոր դա րե րում ա վան դա կան հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը խո չըն դո-
տում է ին Ար ևել քի ե րկր նե րի ա ռա ջըն թա ցը։ Դա ակ նա ռու էր Օս մա նյան տե րու-
թյու նում և Ի րա նում։ Այս ե րկր նե րը XIX դա րում վե րած վե ցին կի սա գա ղու թի։

• Պար զա բա նե՛ք ա վան դա կան հա սա րա կու թյան բնո րոշ կող մե րը: Թվար կե՛ք ա վան-
դա կան հա մար վող ե րկր ներ: Ին չո՞ւ թան զի մա թի քա ղա քակա նու թյու նը Օս մա նյան 
կայս րու թյու նում ձա խող վեց: Ի ՞նչ է Ար ևե լյան հար ցը: Կա ռա վար ման ի ՞նչ հա մա-



78

կարգ էր գոր ծում Ի րա նում: Ձեր կար ծի քով՝ ո ՞րն էր Ի րա նի հե տամ նա ցու թյան գլ-
խա վոր պատ ճա ռը:

8. Հնդ կաս տա նի և Չի նաս տա նի ա վան դա կան հա սա րա կու թյուն նե րը, միջ նա դա-
րում հաս նե լով տն տե սա կան և մշա կու թային նշա նա կա լի հա ջո ղու թյուն նե րի, 
Նոր ժա մա նակ նե րում զար գաց ման ա ռումով բա վա կան հետ մնա ցին ար դյու նա-
բե րա կան ե րկր նե րից: 

• Նոր դա րե րում ին չո՞ւ Հնդ կաս տանն ու Չի նաս տա նը հե տա դի մե ցին: Ով քե՞ր է ին 
մր ցակ ցում Հնդ կաս տա նին տի րա նա լու հա մար, և ի վեր ջո ո ՞ւմ գա ղու թը դար ձավ 
նա: Ե ՞րբ և ո ՞ր ի րա դար ձու թյուն նե րից հե տո Չի նաս տա նը « բաց վեց» եվ րո պա ցի նե-
րի ա ռջև: Ի ՞նչ հետ ևանք ներ դա ու նե ցավ:

9. Նոր դա րե րի ա ռա ջին փու լում փո փո խու թյուն կրե ցին նաև մի ջազ գային հա րա-
բե րու թյուն նե րը։ Ա ռա վել կար ևոր վե ցին ա ռան ձին ազ գային պե տու թյուն նե րի 
տն տե սա կան և քա ղա քա կան շա հե րը։ Հա ճա խա կի դար ձան նվա ճո ղա կան պա-
տե րազմ նե րը: Զար գա ցած ե րկր նե րի ան դր ծո վյան ծա վալ ման հետ ևան քով աշ-
խար հի տար բեր ծա գե րում ձևա վոր վե ցին գա ղութ ներ ու կի սա գա ղութ ներ։

• Ի տար բե րու թյուն միջ նա դա րի՝ ին չի՞ հի ման վրա սկ սե ցին կար գա վոր վել մի ջազ-
գային հա րա բե րու թյուն նե րը նոր ժա մա նակ նե րում: Ի ՞նչ է ազ գե րի ի նք նո րոշ ման 
ի րա վուն քը, և ի ՞նչ ար դյունք ներ տվեց դրա ի րա կա նա ցու մը: Թվար կե՛ք գա ղու թա-
տեր ե րկր նե րի: Ներ կա յաց րե՛ք գա ղու թաց ման հետ ևանք նե րը: 

10. Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան ա ռա ջին շր ջա փու լում զար գա ցած ե րկր նե-
րում ձևա վոր վեց ժա մա նա կի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան կր թա կան հա-
մա կարգ, ի սկ գի տու թյուն ը բռ նեց բուռն վե րել քի ու ղին: Գի տու թյու նը սահ ման-
ներ չէր ճա նա չում, նրա մի ջո ցով աշ խար հը մի ա վոր վում է ր։ Աս տի ճա նա բար բա-
րե լավ վում է ին մարդ կանց կեն սա պայ ման նե րը։

• Ո րո՞նք է ին կր թու թյան և գի տու թյան զար գաց ման պատ ճառ նե րը: Այս ժա մա նա-
կաշր ջա նի ի ՞նչ հա մալ սա րան ներ են հայտ նի: Դրան ցից ո րո՞նք են գոր ծում նաև մեր 
օ րե րում: Ներ կա յաց րե՛ք գի տու թյան գլ խա վոր նվա ճում ներն այս փու լում: Փոր ձե՛ք 
նկա րագ րել Նոր ժա մա նակ նե րի մար դուն, նրա ապ րե լա կեր պը: 

11. Ի տար բե րու թյուն միջ նա դա րի՝ բազ մա զան դար ձան հու մա նի տար գի տու թյուն-
նե րը, գրա կա նու թյու նը և ար վես տը: Ու սում նա սի րու թյան կամ ստեղ ծա գոր ծու-
թյան հիմ նա կան ա ռար կա դար ձան մար դը, նրա նե րաշ խար հը, հա սա րա կա կան 
ա մե նա տար բեր հա րա բե րու թյուն նե րը:
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• Թվար կե՛ք հու մա նի տար գի տու թյուն նե րը և դրանց հե տա զո տած հար ցե րը: Այս 
ժա մա նա կաշր ջա նի ի ՞նչ նշա նա վոր հե ղի նակ նե րի և նրանց ստեղ ծա գոր ծու թյուն-
ներ գի տեք գրա կա նու թյան և ար վես տի բնա գա վառ նե րում:



ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ

ԶԱՐ ԳԱ ՑԱԾ 
ԱՐԴՅՈՒ ՆԱ ԲԵ ՐԱ ԿԱՆ 

ԵՐԿՐ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ԱՇ ԽԱՐ ՀԸ

XIX ԴԱ ՐԻ Ե ՐԿ ՐՈՐԴ ԿԵՍ – XX ԴԱ ՐԻ ՍԿԻԶԲ
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Ընդ հա նուր ձեռք բե րում նե րը
 

XIX դ. երկրորդ կեսին և XX դ. սկզբին աշ խար հում կա-
տար վե ցին հս կա յա կան տն տե սա կան, հա սա րա կա կան–
քա ղա քա կան և մշա կու թային փո փո խու թյուն ներ։ Դրանց 
հետ ևան քով ա վարտ վեց ար դյու նա բե րա կան հա սա րա-
կու թյան ձևա վո րու մը։ Շա րու նա կվեցին նա խորդ շր ջա-
փու լի նվա ճում նե րը և կյան քի կո չվեցին նո րե րը.

• Ար տադ րու թյան վե րա զի նում՝ ը ստ գի տու թյան նո-
րա գույն նվա ճում նե րի, և հա մաշ խար հային տն տե սու-
թյան ձևա վո րում։

• Բնակ չու թյան թվա քա նա կի կտ րուկ աճ, կեն սա մա-
կար դա կի բարձ րա ցում, աղ քա տու թյան նվա զում։ Մի ջին 
ու նեց ված քի հա սա րա կա կան խա վի ձևա վո րում։

• Ընդ հա նուր ը նտ րա կան ի րա վուն քի հաս տա տում և 
ժո ղովր դա վա րու թյան հե տա գա զար գա ցում։ Այ սինքն՝ 
ը նտ րու թյուն նե րի մի ջո ցով ժո ղովր դի շա րու նակ ը նդ-
լայն վող մաս նակ ցու թյուն պե տա կան կյան քին։

• Հան րակր թու թյան հա մա կար գի ձևա վո րում, գրա-
գի տու թյան լայն տա րա ծում։

• Գի տու թյան և տեխ նի կայի մեծ թռիչք։ 
Այս ա մե նով հան դերձ զար գա ցումն ու ներ դժ վա րին, 

եր բեմն ճգ նա ժա մային ըն թացք։ Ու ղեկց վում էր հա սա-
րա կա կան ցն ցում նե րով՝ ը նդ դի մա դիր ու ժե րի պայ քար, 
գոր ծա դուլ ներ, հե ղա փո խու թյուն ներ, ազ գային–ա զա-
տագ րա կան պա տե րազմ ներ։

 
Եվ րո պայի պատ մա կան դե րը
 

Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյու նը ա վե լի ա րագ 
ձևա վոր վում էր Եվ րո պա յում։ Նվա ճում նե րի կար ևո րու-
թյունը գի տակ ցվում էր ա մե նուր։ Այդ առումով Եվ րո-
պայի դերն աշ խար հում ան նա խա դեպ մե ծա ցավ։ Սա-

14 Ա ՐԴՅՈՒ ՆԱ ԲԵ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿՈՒԹՅԱՆ 
Ե ՐԿ ՐՈՐԴ ՇՐ ՋԱ ՓՈՒ ԼԸ
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կայն Ատ լան տյան օվ կի ա նո սից մինչև Ու րա լյան լեռ ներ 
ձգ վող այդ աշ խար հա մա սը մի ա կերպ չէր զար գա նում։ 

Անգ լի ա յում (Մեծ Բրի տա նի ա), Ֆրան սի ա յում, Գեր-
մա նի ա յում, Ի տա լի ա յում ար դյու նա բե րա կան հա սա րա-
կու թյունն ա ռա վել ա րագ էր զար գա նում։ XIX դ. 50–60–
ա կան թթ. դար ձան Ա նգ լի այի տն տե սա կան զար գաց ման 
գա գաթ նա կե տը։ Եր կի րը հա մար վում էր «աշ խար հի ար-
հես տա նո ցը»։ Սա կայն դա րի վեր ջին նրա տն տե սա կան 
զար գա ցու մը դան դա ղեց։ Վե րա մի ա վոր ված Գեր մա նի-
ան XX դ. սկզ բին նրա նից ա ռաջ ան ցավ և դարձավ Եվ-
րո պայի տն տե սա պես ա մե նահ զոր եր կի րը։ Հույժ տպա-
վո րիչ էր Ֆրան սի այի զար գա ցու մը տն տե սու թյան ա մե-
նա տար բեր աս պա րեզ նե րում։

 Զար գաց ման ճա նա պարհ բռ նեց նաև մի ա վոր ված 
Ի տա լի ան։ Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան կա յա-
ցու մը բնո րոշ էր նաև Հո լան դի ային, Բել գի ային, Շվե դի-
ային և այլն։

Դ րանց կող քին Եվ րո պա յում կային ե րկր ներ, որ տեղ 
ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան կա յա ցումն ըն թա-
նում էր դան դաղ։ Այդ երկրներում՝ Ռու սաս տան, Ա վստ-
րո–Հուն գա րի ա, Իս պա նի ա, տի րա պե տող է ին ա վա տա-
տի րա կան կար գե րի վե րապ րուկ նե րը։ Ա մե նա հե տամ-
նաց ե րկր նե րը Բալ կա նյան թե րա կղզում է ին՝ Հու նաս-
տան, Բուլ ղա րի ա, Ռու մի նի ա, Սեր բի ա։

Աշ խար հի ան հա վա սա րա չափ 
զար գա ցու մը
 

Այս դա րաշր ջա նի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից էր 
տար բեր մայր ցա մաք ների և ե րկր ների ան հա վա սա րա-
չափ զար գացումը։ 

Եվ րո պա կան ա ռա ջա վոր ազ գե րին հա ջո ղու թյամբ 
հետ ևում է ին Ա մե րի կա մայր ցա մա քի ե րկր նե րը։ Դա 
նախ և ա ռաջ վե րա բե րում է Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա-
հանգ նե րին։ Ան կա խու թյան նվա ճու մից ի վեր (1783 թ.) 
բնա կան հա րուստ պա շար ներ ու նե ցող այդ եր կիրն 
ա ռա ջա դի մում է ր։ Զար գա նում էր տն տե սու թյու նը, ը նդ-
լայն վում է ին տա րածք նե րը, ա ճում՝ բ նակ չու թյու նը։ Մի-
լի ո նա վոր մար դիկ Եվ րո պայից և աշ խար հի տար բեր 
ծա գե րից վե րաբ նակ վում է ին Ա ՄՆ–ում։ Զար գաց ման 
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լուրջ խո չըն դոտ էր սևա մորթ նե րի ստր կու թյու նը, ո րին 
վերջ դրեց Ա մե րի կյան ե րկ րորդ հե ղա փո խու թյու նը 
(1861–1865)։ Դրա նից հե տո եր կիրն ա ներ ևա կայե լի թռիչք 
կա տա րեց։ XX դ. սկզ բին ար դյու նա բե րա կան զար գաց-
ման մակարդակով Ա ՄՆ–ն աշ խար հում գրա վում էր 
ա ռա ջին տե ղը։ 

ԱՄՆ–ից հյու սիս՝ Կա նա դա յում, XVIII դ. ի վեր հաս-
տատ վել էր Ա նգ լի այի տի րա պե տու թյու նը։ Չնա յած գա-
ղու թային պայ ման նե րին՝ այն XIX դ. ա ռա ջա դի մում է ր՝ 
ձգ տե լով բարձ րաց նել իր կար գա վի ճա կը։ 1867 թ. Կա-
նա դան ստա ցավ ի նք նա վա րու թյուն Բրի տա նա կան թա-
գի ներ քո և ճա նաչ վեց դո մի նի ոն (տի րույթ)։ Դրա նից հե-
տո ա ռա ջըն թացն ան հա մե մատ ա րա գա ցավ։

 Կենտ րո նա կան և Հա րա վային Ա մե րի կայի ե րկր նե րի 
զար գա ցումն ա վե լի դան դաղ է ր ընթանում։ Դրանք (բա-
ցա ռու թյամբ պոր տու գա լա կան Բրա զի լի այի) Իս պա նի-
այի նախ կին գա ղութ ներն է ին՝ Մեք սի կա, Չի լի, Ար գեն-
տի նա, Վե նե սուե լա, Կո լում բի ա և այլն։ Սա կայն նո րան-
կախ ե րկր նե րում սուր պայ քար էր ըն թա նում ա զա տա-
կան և պահ պա նո ղա կան ու ժե րի միջև։ Դրանք ու ղեկց-
վում է ին քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազմ նե րով, բռ նա տի-
րու թյուն նե րի հաս տա տու մով և օ տա րերկ րյա մի ջամ-
տու թյուն նե րով։ Բա րե նո րո գում նե րը դժ վա րու թյամբ է ին 
ի րա գործ վում։ Կողք կող քի գո յատ ևում է ին նախ նա դա-
րյան հա մայն քը, ստր կու թյու նը, ա վա տա տի րու թյու նը 
և կա պի տա լիզ մը։ Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան 

Լու սան կա րում՝ Ա մե րի կայի 
սևա մորթ ստ րուկ նե րի ըն-
տա նի քը ի րենց խր ճի թի մոտ
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ձևա վո րումն այս տարածաշրջանում ա րա գա ցավ մի այն 
XIX դ. վեր ջին և XX դ. սկզ բին։ 

Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան ե րկ րորդ շր ջա-
փու լում շա րու նակ վում էր Ա սի այի ե րկր նե րի՝ Օս մա նյան 
տե րու թյան, Ի րանի, Հնդ կաս տանի, Չի նաս տանի, ընդ-
հա նուր հե տա մնա ցու թյունը։ Դրանք վե րած վել է ին եվ-
րո պա կան տե րու թյուն նե րի գա ղութ նե րի կամ կի սա գա-
ղութ նե րի։ Սա կայն նկա տե լի էր նաև ար դյու նա բե րա-
կան ա ռա ջըն թա ցը։ 

Ու րույն ու ղի ով զար գա ցավ Ճա պո նի ան։ 1870–ա կան 
թթ. այս տեղ կա տար վե ցին բա րե նո րո գում ներ, որոնց 
շնոր հիվ եր կիրն աս տի ճա նա բար դար ձավ Ա սի այի ա մե-
նա զար գա ցած և հզոր եր կի րը։

 Նոր դա րաշր ջա նում հա մաշ խար հային զար գա ցու մից 
է՛լ ա վե լի հետ է ին մնում Աֆ րի կայի ե րկր նե րը։ Այս տեղ 
կա րե լի էր հան դի պել ա մե նա տար բեր կա ցու թաձ ևե րի։ 
Մայր ցա մա քի հյու սի սային ե րկր նե րը (Ե գիպ տոս, Թու-
նիս, Ալ ժիր, Մա րոկ կո) ապ րում է ին միջ նա դա րյան կյան-
քով։ Սա հա րա ա նա պա տից հա րավ՝ Ար ևա դար ձային և 
Հա րա վային Աֆ րի կայի ժո ղո վուրդ նե րը զար գաց ման 
ա վե լի ցածր (նախ նա դա րյան) մա կար դա կի վրա է ին։

XIX դ. կե սե րից եվ րո պա ցի նե րը (ա նգ լի ա ցի ներ, 
ֆրան սի ա ցի ներ, հո լան դա ցի ներ, պոր տու գա լա ցի ներ, 
գեր մա նա ցի ներ) սկ սե ցին Աֆ րի կա մայր ցա մա քի գա ղու-
թա ցու մը։ Բա ժա նումն ա վարտ վեց մի այն XIX դ. վեր ջին։ 
Մարդ կային և բնա կան պա շար նե րի ան խնա շա հա գոր-
ծու մը եր կա րաձ գեց Աֆ րի կայի հե տամ նաց վի ճա կը։ 
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 Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ո ՞ր ժա մա նա կաշր ջանն է ը նդ գր կում ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան 

զար գաց ման ե րկ րորդ շր ջա փու լը։
2. Ձեր կար ծի քով՝ ին չո՞ւ Եվ րո պան դար ձավ ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու-

թյան ձևա վոր ման բնօր րան։
3. Մեկ նա բա նե՛ք «Անգ լի ան աշ խար հի ար հես տա նոց» ար տա հայ տու թյու նը։
4. Ին չո՞ւ Գեր մա նի ան և Ա ՄՆ–ն կա րո ղա ցան XX դա րի սկզ բին ա ռաջ ան ցնել Ա նգ-

լի այից։
5. Օգտվելով նաև բառարանից՝ բացատրե՛ք, թե ի ՞նչ է նշա նա կում դո մի նի ոն։ Կա-

նա դան ե ՞րբ դար ձավ դո մի նի ոն։
6. Ո րո՞նք է ին XIX դա րի վեր ջի և XX դա րի սկզ բի զար գա ցած ար դյու նա բե րա կան 

ե րկր նե րը։
7. Թվար կե՛ք ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան զար գաց ման ե րկ րորդ շր ջա-

փու լի հիմ նա կան նվա ճում նե րը։

Քն նարկ ման հարց
 Ին չո՞վ էր պայմանավորված աշ խար հի տար բեր ե րկր ների և ժո ղո վուրդ ների ան-
հա վա սա րա չափ զար գա ցումը։

 Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ, ար տա հայ տու թյուն ներ
Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան զար գաց ման ե րկ րորդ շր ջա փուլ, «աշ խար-
հի ար հես տա նոց», աշ խար հի ան հա վա սա րա չափ զար գա ցում, դո մի նի ոն
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 Գի տու թյան և տեխ նի կայի 
դե րի մե ծա ցու մը

XIX դ. ե րկ րորդ կե սին և XX դ. սկզ բին Եվ րո պայի և 
Ա մե րի կայի ա ռա ջա վոր ե րկր նե րում կատարվեցին ար-
մա տա կան տե ղա շար ժեր։ Դրանք նախ և ա ռաջ պայ մա-
նա վոր ված է ին գի տու թյան և տեխ նի կայի նվա ճում նե-
րով: Հայտ նա գոր ծու թյուն ներն ու գյու տե րը զանգ վա-
ծա բար ներդր վում է ին ար տադ րու թյան մեջ։ Այլ խոս քով՝ 
գի տու թյու նը դառ նում էր ար տադ րո ղա կան ուժ։ Մի այն 
Ա ՄՆ–ում XIX դ. վեր ջին ար տո նագր վել է ա վե լի քան 
600 000 գյուտ։ Պատ կե րը նույնն էր նաև Եվ րո պա յում։

XX դ. սկզ բին ար դեն գոր ծում էր ավ տո մա տաց ված 
(ինքնաշխատ) և հոս քային ար տադ րու թյու նը (կոն-
վեյեր)։ Դրա ար դյուն քը չա փա բեր ված և մի օ րի նակ ապ-
րանք ներն է ին։ Ա ռա ջի նը դա հա ջո ղու թյամբ կի րառ վեց 
Ա ՄՆ–ում՝ Հեն րի Ֆոր դի ավ տո մե քե նայի ձեռ նար կու-
թյու նում։ 

Է ժան և ո րա կյալ պող պա տի, պղն ձի, ա լյու մի նի ստաց-
ման նոր ե ղա նակ նե րը հնա րա վո րու թյուն տվե ցին զար-
գաց նե լու հա ղոր դակ ցու թյան մի ջոց նե րը, ը նդ լայ նե լու 
ար տադ րու թյու նը։ Դրա շնոր հիվ աշ խար հում կտ րուկ 
ա վե լա ցավ եր կա թու ղի նե րի ցան ցը։ Շո գե նա վե րը 
փոխարինեցին ա ռա գաս տա նա վե րին։ Ստեղծ վեց ներ-
քին այր ման շար ժի չը, ո րը կյան քի կո չեց նոր տի պի փո-
խադ րա մի ջոց ներ՝ ավ տո մե քե նա և ի նք նա թի ռ։ Քա ղաք-
նե րում հայտն վեց տրամ վայը, կա ռուց վեց ա ռա ջին մետ-
րո պո լի տե նը։ XIX դ. 50–60–ա կան թթ. աշ խար հի տար բեր 
հատ ված նե րի միջև ար դեն կար հե ռագ րա կապ։ Մինչև 
դա րա վերջ տա րած վե ցին հե ռա խո սը և ռա դի ո կա պը։

 Մե ծա գույն ա ռա ջըն թաց ար ձա նագր վեց է լեկտ րա կա-
նու թյան աս պա րե զում։ Մե տա ղա լա րի մի ջո ցով հո սան-
քը հա ղոր դում է ին հե ռա վոր վայ րեր։ Կա ռուց վե ցին 
ա ռա ջին է լեկտ րա կա յան նե րը։ Է լեկտ րաէ ներ գի ան 

ՀԵՆՐԻ ՖՈՐԴ
(1863–1947)

 
Ա մե րի կա ցի հան րա հայտ 
ճար տա րա գետ– գյու տա րար, 
ար տադ րու թյան կազ մա կեր-
պիչ։ 1903 թ. հիմ նել է ավ տո-
մե քե նայի ար տադ րու թյան 
սեփական ըն կե րու թյու նը։ 
Ձեռ նար կու թյուն նե րում սկսել 
է կի րա ռել հա րա հո սը (կոն-
վեյեր)։ Դա բարձ րաց րել է 
ար տադ րան քի ո րա կը և քա-
նա կը, ի ջեց րել է վա ճառ քի 
գի նը։ Եվ ավ տո մե քե նան հա-
սու է դար ձել նաև մի ջին խա-
վի մարդ կանց։ Իր շուրջն է 
հա մախմ բել տա ղան դա վոր 
ճար տա րա գետ նե րի և ստեղ-
ծել ավ տո մե քե նա նե րի նո-
րա նոր տե սակ ներ։  Շեշ տա կի 
բարձ րաց րել է բան վոր նե րի 
աշ խա տա վար ձը։ Բա րե լա վել 
է նրանց կեն ցա ղային պայ-
ման նե րը։ « Ֆորդ» ըն կե րու-
թյու նը գո յու թյուն ու նի նաև 
մեր օ րե րում։ Այն ավ տո մե քե-
նա նե րի ար տադ րու թյան 
ա ռա ջա տար նե րից է ։

15 ՓՈ ՓՈ ԽՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ ՏՆ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ 
ՄԵՋ ԵՎ ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ ԿՅԱՆ ՔՈՒՄ
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մուտք գոր ծեց ի նչ պես ար դյու նա բե րու թյուն, այն պես էլ 
կեն ցաղ։

Տն տե սա կան զար գաց ման 
հիմ նա կան մի տու մե րը

 Գի տու թյան և տեխ նի կայի նվա ճում նե րը մեծ փո փո-
խու թյուն ներ ա ռա ջաց րին տն տե սու թյան մեջ։ Ար տադ-
րան քի տե սա կա նին դար ձավ ա վե լի բազ մա զան։ Ձևա-
վոր վեց առաջատար ե րկր նե րի ներ քին մի աս նա կան 
շու կան։ Նրանցից յու րա քան չյուրն սկ սեց ներ կա յա նալ 
ի բրև մի աս նա կան տն տե սա կան մի ա վոր։

Դ րա հետ մեկ տեղ ի հայտ ե կան նաև նոր մի տում ներ։ 
Մինչև XIX դ. կե սը տն տե սու թյան մեջ գե րակշ ռում էր 
թեթև ար դյու նա բե րու թյու նը, այ սինքն՝ մար դու ան մի-
ջա կան սպառ ման ապ րանք նե րի՝ հա գուստ, սնունդ, 
կեն ցա ղային ի րեր և այլն, ար տադ րու թյու նը։ Նոր դա-
րաշր ջա նում պատ կե րը փոխ վեց։ Սկ սեց զար գա նալ 
ծանր ար դյու նա բե րու թյու նը՝ տար բեր տե սա կի մե տաղ-
նե րի, աշ խա տան քի գոր ծիք նե րի, մե քե նա նե րի, սար քա-
վո րում նե րի, է ներ գի այի ար տադ րու թյու նը։ 

Այս ա մե նը պա հան ջում էր խո շոր կա պի տա լի ներդ-
րում։ Հում քի աղ բյուր նե րի, ապ րանք նե րի վա ճառ ման 
շու կա նե րի հա մար կա տա ղի պայ քար ծավալ վեց ձեռ նե-
րեց նե րի միջև։ Նրան ցից շա տերն այդ պայ քա րում սնան-
կա նում է ին։ Ոմանք մի ա վոր վում և ստեղ ծում է ին բաժ-

Ներ քին այր ման 
ա ռա ջին շար ժիչ նե րից

Ա մե րի կա ցի նշա նա վոր գյու-
տա րար և ձեռ նե րեց Թ. Է դի-
սո նի ստեղ ծած աշ խար հում 
ա ռա ջին շի կաց ման է լեկտ-
րա կան լամ պը։ Այս 
թանգարանային նմուշն ան-
խա փան աշ խա տել է ա մե րի-
կյան գի նու պա հեստ նե րից 
մե կում 1890 –ից մինչև 1926 թ.։



88

նե տի րա կան ըն կե րու թյուն ներ՝ ի րենց մե նաշ նոր հը 
դարձ նե լով ար տադ րու թյան այս կամ այն բնա գա վա ռը։ 
Մի ա վոր վում է ին նաև դրա մատ նե րը։ Ար դյու նա բե րա-
կան հա սա րա կու թյան ա ռա ջին շր ջա փու լին բնորոշ 
ա զատ մր ցակ ցու թյու նը դար ձավ ան ցյալ։ Տնտեսության 
բո լոր բնագավառներում ստեղծվեցին մոնոպոլիաներ 
(մե  նա տիրություններ): Դրանք էին որոշում ար տա-
դրանքի քա նակը, գինը, տեսականին: Գերիշխող դիրք 
էին զբա ղեցնում արտադրության, նաև իրացման և 
ֆինանսների տնօրինման գործում:

Ձևա վոր վեցին նաև մի ջազ գային մո նո պո լի ա ներ։ 
Տար բեր ե րկր նե րի խո շոր ձեռ նե րեց ներն ի րենց ձեռքն 
է ին առ նում հա մաշ խար հային ար տադ րու թյան այս կամ 
այն բնա գա վա ռը։ Կա պի տալն այլևս ազ գային սահ ման-
ներ չէր ճա նա չում։ Իր հեր թին դա հան գեց րեց հա մաշ-
խար հային շու կայի և տն տե սու թյան ձևա վոր մա նը։

 Սո ցի ա լա կան տե ղա շար ժե րը

 Գի տու թյան, տեխ նի կայի և տն տե սու թյան թռիչ քը 
նկա տե լի կեր պա փո խեց հա սա րա կու թյան կյան քը։ Ար-
դյու նա բե րա կան քա ղաք նե րի ա ճը կա տար վում էր գյու-
ղա կան բնակ չու թյան հաշ վին։ Դրան հա մըն թաց գյու ղա-
կան վայ րե րում կտ րուկ ա ճեց ա գա րակ նե րի քա նա կը։ 
Դրան ցում ներդր վող տեխ նի կայի նոր մի ջոց նե րի կի-
րառ մամբ գյու ղատն տե սա կան ապ րանք նե րի քա նա կը 
շեշ տա կի ա ճեց։ Այդ ա ռու մով հատ կան շա կան էր Ա ՄՆ–ն։ 
Կարճ ժա մա նա կաշր ջա նում այն դար ձավ ցո րե նի ա մե-
նա մեծ ար տա հա նո ղը և է ժան հա ցով ո ղո ղեց եվ րո պա-
կան շու կան։

Ա մե րի կա ցի գյու տա րար ներ 
Ռայթ եղ բայր նե րը՝ Օր վի լը և 
Վիլ բու րը, 1903 թ. ստեղ ծե ցին 
ա ռա ջին լի ար ժեք ի նք նա-
թիռը։
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Կտ րուկ փոխ վեց նաև մարդ կանց ու նեց ված քային 
վի ճա կը։ Ձևա վոր վեց գեր հա րուստ մարդ կանց մի փոքր 
խավ՝ ձեռ նար կա տե րեր, դրա մա տե րեր։ Պատ մու թյու նը 
պա հել է նրան ցից խո շո րա գույն նե րի ա նուն նե րը՝ Ա. 
Կրուպ, Է. Սի մենս (Գեր մա նի ա), Հ. Ֆորդ, Ջ. Ռոկ ֆե լեր, 
Ջ. Մոր գան (Ա ՄՆ)։

 Մյուս մի տու մը բազ մա մարդ մի ջին խա վի ձևա վո-
րումն էր։ Ձեռ նե րե ցու թյան տա րած ման, օ րենսդ րու թյան 
կա տա րե լա գործ ման շնոր հիվ ա վե լի ու ա վե լի շատ մար-
դիկ է ին կա րո ղա նում ստեղ ծել մանր ու մի ջին ձեռ նար-
կու թյուն նե ր և ապ րել բա րե կե ցիկ կյան քով։ Այդ խա վին 
պատ կա նում է ին նաև մտա վո րա կան նե րը՝ ճար տա րա-
գետ ներ, բժիշկ ներ, ի րա վա բան ներ և այլն։ Դա րի վեր-
ջին նրանց շար քե րը հա մալ րե ցին նաև ո րա կյալ և բարձր 
վարձատրվող բան վոր նե րը։

 Մի ջին խա վի կազ մա վո րու մը զգա լի ո րեն մեղ մեց հա-
կա սու թյուն նե րը և կա յու նու թյուն հա ղոր դեց հա սա րա-
կա կան կյան քին, նպաս տեց ժո ղովր դա վա րու թյան զար-
գաց մա նը։ 

Եր րորդ կար ևոր մի տու մը բնակ չու թյան կր թա կան և 
մշա կու թային մա կար դա կի բարձ րաց ումն էր։ Կր թու-
թյունն ըն դու նեց զանգ վա ծային բնույթ։ XIX դ. վեր ջին 
զար գա ցած ե րկր նե րում մինչև 12 տա րե կան ե րե խա նե րի 
կր թու թյու նը դար ձավ պար տա դիր։ Կտ րուկ ա ճեց միջ-
նա կարգ դպ րոց նե րի և բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս-
տա տու թյուն նե րի թի վը։ Միայն Ա ՄՆ–ում XX դ. սկզ բին 
ար դեն կար շուրջ 1000 բուհ։

 Խո րա ցավ կր թու թյան աշ խար հիկ բո վան դա կու թյու-
նը։ Կր թա կան հա մա կար գում նվա զեց կրո նի ազ դե ցու-
թյու նը։ Գե րա կա նշա նա կու թյուն ձեռք բե րեցին գործ նա-
կան գի տե լիք նե րը։ Մտա վո րա կա նու թյու նը դար ձավ 
բազ մա մարդ և սկ սեց ակտիվորեն նե րազ դել հա սա րա-
կա կան կյան քի վրա։ 
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Գի տու թյան և տեխ նի կայի ի ՞նչ նվա ճում ներ ներդր վե ցին ար տադ րու թյան մեջ 

արդյունաբերական հասարակության ե րկ րորդ շր ջա փու լում։
2. Որ տե՞ղ և ո ՞վ ա ռա ջի նը կի րա ռեց ի նք նաշ խատ և հոս քային ար տադ րու թյու նը։
3. Նշե՛ք գի տու թյան և տեխ նի կայի ներդր ման շնոր հիվ տն տե սու թյան մեջ ա ռա-

ջա ցած փո փո խու թյուն նե րը։
4. Ձեր կար ծի քով՝ տն տե սու թյան մեջ ին չո՞ւ գե րակշ ռող դար ձավ ծանր ար դյու նա-

բե րու թյու նը։
5. Ի ՞նչ է նշա նա կում մե նաշ նորհ։
6. Ի ՞նչ փո փո խու թյուն ներ կա տար վե ցին հա սա րա կու թյան ըն կե րային կյան քում։
7. Պար զա բա նե՛ք, թե ին չու ե րկ րորդ շր ջա փու լում կտ րուկ ա ճեց զար գա ցած ե րկր-

նե րի կր թա կան և մշա կու թային մա կար դա կը։

 Նոր հաս կա ցու թյուն ներ և ա նուն ներ
 Գի տու թյու նը՝ ար տադ րո ղա կան ուժ, ավտոմատացված և հոսքային արտա դրու-
թյուն, թեթև ար դյու նա բե րու թյուն, ծանր ար դյու նա բե րու թյուն, բաժ նե տի րա կան 
ըն կե րու թյուն, մե նատիրություն (մո նո պո լի ա), կա պի տա լի ար տա հա նում, հա-
մաշ խար հային շու կա, միջին խավ, զանգ վա ծային կր թու թյուն, գեր հա րուստ, Ա. 
Կրուպ, Է. Սի մենս, Հ. Ֆորդ, Ջ. Ռոկ ֆե լեր, Ջ. Մոր գան
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 Պահ պա նո ղա կան ներ 
և ա զա տա կան ներ (լի բե րալ ներ)
 

Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան գլ խա վոր նվա-
ճում նե րից մե կը ժո ղովր դա վա րա կան կար գե րի կա յա-
ցումն է ր։ Ի սկ դա հնա րա վոր է մի այն քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան պայ ման նե րում։ Հա սա րա կու թյուն, 
ո րի բո լոր քա ղա քա ցի ներն ի րա վա հա վա սար են, 
հստակ սահ ման ված են նրանց ի րա վունք ներն ու պար-
տա կա նու թյուն նե րը։ 

Զար գա ցած ե րկր նե րում ժողովրդավարության ա ռաջ-
ըն թացն ա պա հով վում էր ա ռա վե լա բար խա ղաղ բա րե-
նո րո գում նե րի ճա նա պար հով։ Պե տու թյուն ներն ա վե լի 
հակ ված է ին ըն դա ռա ջե լու ներք ևից ե կող պա հանջ նե-
րին։ Ժո ղո վուրդն ա վե լի ու ա վե լի շատ էր մաս նակ ցում 
պե տա կան–հա սա րա կա կան կյան քին։ Արդեն գիտեք, որ 
ա ռա ջինն այդ ու ղի ով ըն թա ցավ Ա նգ լի ան։ Ի նչ վե րա բե-
րում է հե ղա փո խա կան ցն ցում նե րին, ա պա դրանք 
հիմնականում տե ղի է ին ու նե նում թեր զար գա ցած ե րկր-
նե րում՝ Ռու սաս տան, Օս մա նյան կայս րու թյուն, Ի րան, 
Չի նաս տան։

Բա րե նո րո գում նե րը դար ձան մարդ կու թյան ա ռա ջըն-
թա ցի ա ռա վել ար դյու նա վետ ու ղին։ Սա կայն դա չի նշա-
նա կում, թե դրանք ի րա գործ վում է ին ա ռանց պայ քա րի։ 
Պայ քարն ըն թա նում էր հա սա րա կա կան հո սանք նե րի և 
դրանց գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րի միջև։ XIX դ. ե րկ-
րորդ կե սին և XX դ. սկզ բին ա վե լի ազ դե ցիկ էր եր կու 
հո սանք՝ պահ պա նո ղա կան և ա զա տա կան։

 Պահ պա նո ղա կա նու թյունն ա ռա ջա ցել է ար դյու նա բե-
րա կան հա սա րա կու թյան ա ռա ջին շր ջա փու լում։ Սկզբ-
նա պես պահ պա նո ղա կա նու թյու նը հա մա րյա նույ նա կան 
էր հե տա դի մու թյա նը։ Պայքարում էր ի նչ պես հե ղա փո-
խա կան, այն պես էլ բա րե նո րոգ չա կան փոփոխու թյուն-
ների դեմ։ Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան ե րկ-

16 ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ ԿՅԱՆ ՔԻ ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ 
ԵՎ ՐՈ ՊԱՅՈՒՄ ԵՎ Ա ՄՆ–ՈՒՄ
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րորդ շր ջա փու լում այն է ա պես փոխ վեց։ Հա սա րա կու-
թյան նո րաց ման խնդ րին մո տե նում է ր՝ ել նե լով բա նա-
կան չա փա նիշ նե րից. պահ պա նել դա րե րով կու տակ ված 
ազ գային ար ժեք նե րը, հա սա րա կու թյու նը վե րա կա ռու-
ցել ա նընդ հատ և աս տի ճա նա կան բա րե նո րո գում նե-
րով։ 

Ա զա տա կա նու թյան գա ղա փար նե րը սեր տո րեն ա ռնչ-
վում է ին XVII–XVIII դդ. լայն տա րա ծում գտած բնա կան 
ի րա վուն քի տե սու թյան հետ։ Այն պա հան ջում էր հա սա-
րա կա կան ա ռա ջա դի մու թյան հիմ քում դնել մար դու, հա-
սա րա կու թյան և պե տու թյան շա հե րի հա մա դրումը։

 Կու սակ ցու թյուն նե րի ձևա վո րու մը

 Կու սակ ցու թյուն նե րը բնո րոշ են զար գա ցած հա սա-
րա կու թյուն նե րին։ Դրանք հա մա խոհ մարդ կանց քա-
ղա քա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ են, ո րոնց խն դի րը 
հա սա րա կա կան կյան քի բա րե լա վումն է՝ ը ստ ի րենց 
գա ղա փար նե րի և գոր ծո ղու թյան ծրագ րե րի։

Ն պա տա կին հե տա մուտ՝ նրանք ձգ տում են խորհր-
դա րա նա կան ը նտ րու թյուն նե րում հաղ թե լու կամ հե ղա-
փո խու թյան մի ջո ցով հաս նե լու իշ խա նու թյան։ Վաղ շր-
ջա նում ա ռա ջա ցած կու սակ ցու թյուն նե րը գոր ծում է ին 
մի այն խորհր դա րան նե րի շր ջա նակ նե րում: Հե տա գա յում 
իրենց գործունեությունը ծավալեցին ո ղջ ե րկ րում։ Այդ-
պի սի ճա նա պարհ ան ցան, օ րի նակ, ան գլի ա կան Թո րի 
և Վիգ կու սակ ցու թյուն նե րը։ XIX դ. ե րկ րորդ կե սին 
դրանք վե րած վե ցին պահ պա նո ղա կան և ա զա տա կան 
կու սակ ցու թյուն նե րի, ո րոնց պայ քա րը շատ կող մե րով 
պայ մա նա վո րեց ե րկ րի քա ղա քա կան կյան քը։

Ն ման ե րկ կու սակ ցա կան հա մա կարգ ձևա վոր վեց 
նաև Ա ՄՆ–ում։ Ժո ղովր դա վա րա կան և Հան րա պե տա-
կան կու սակ ցու թյուն նե րը սկզ բում խիստ հա կա դիր է ին։ 
Ժո ղովր դա վար նե րը ներ կա յաց նում է ին հա րա վի ստր-
կա տեր հո ղա տե րե րի շա հե րը, ի սկ հան րա պե տա կան նե-
րը՝ հյու սի սի ար դյու նա բե րող նե րի։ Սա կայն ստր կա տի-
րու թյան վե րա ցու մից հե տո վե րա ցավ նաև դրանց հիմ-
նա կան հա կա սու թյու նը։ 1870–ա կան թթ. այդ կու սակ ցու-
թյուն նե րը դար ձան ա մե րի կյան քա ղա քա կան կյան քի 
բևեռ նե րը։ Ե րկ րի ար տա քին և ներ քին հիմ նախն դիր նե-

ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ՎԱ ՐԱ ԿԱՆ ԵՎ 
ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԿՈՒ ՍԱԿ-

ՑՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՆ Ա ՄՆ –ՈՒՄ
 
Ա վե լի հի նը Ժո ղովր դա վա-
րա կան կու սակ ցու թյունն է, 
ստեղծ վել է 1792 թ. Թ. Ջե-
ֆեր սո նի կող մից։ Նրա 
խորհր դա նիշն ա վա նակն է՝ 
ի բրև աշ խա տա սի րու թյան, 
ո ւղ ղամ տու թյան և հա մես-
տու թյան մարմ նա ցում։
 Հան րա պե տա կան կու սակ-
ցու թյու նը հիմն վել է 1854 թ., 
ե րբ սր վել է ին Հա րա վի և 
Հյու սի սի հա րա բե րու թյուն-
նե րը։ Նրա կա յաց ման գոր-
ծում մեծ էր Ա. Լին կոլ նի դե-
րը։ Կու սակ ցու թյան խորհր-
դա նի շը փիղն է՝ ու ժի, մե ծա-
հո գու թյան և հա մա ռու թյան 
մարմ նա ցու մը։ 
Այ սօր էլ այս երկու կու սակ-
ցու թյուն նե րը գերիշխում են 
Ա ՄՆ –ի քա ղա քա կան կյան-
քում։
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րի վե րա բե րյալ դրանց պայ քա րը մե ծա պես նպաս տեց 
ա մե րի կյան ժո ղովր դա վա րու թյան զար գաց մա նը։ 

Ինչ վե րա բե րում է Ֆրան սի ային, ա պա այս տեղ XIX դ. 
կեսերին կու սակ ցու թյուն նե րը ձևա վոր վում է ին հա կա-
մի ա պե տա կան պայ քա րի պայ ման նե րում։ Նպա տա կը 
Նա պո լե ոն III–ի վար չա կար գի տա պա լու մը և ժո ղովր-
դա վա րու թյան հաս տա տումն է ր։ Այդ ա ռու մով իր գոր-
ծու նե ու թյամբ ա ռանձ նա նում էր Հան րա պե տա կան մի-
ու թյու նը, ո րի հիմ քի վրա հե տա գա յում ա ռա ջա ցան 
տար բեր ուղ ղու թյուն նե րի կու սակ ցու թյուն ներ։ 

Այլ էր ի րա վի ճա կը Գեր մա նի ա յում։ Այս տեղ գե րա կա 
էր մի ա պե տա կան կար գը, և իշ խող կու սակ ցու թյուն նե րը 
հիմ նա կա նում պահ պա նո ղա կան է ին։ Ռու սաս տա նում 
կու սակ ցու թյուն ներն սկ սե ցին կազ մա վոր վել մի այն 
XIX դ. վեր ջին և XX դ. սկզ բին։

 Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ քա ղա քա կան պայ քա-
րում կու սակ ցու թյուն նե րը հա ճախ պա ռակտ վում է ին 
կամ մի ա վոր վում։ Ա ռա ջա նում է ին նաև նո րե րը։ Այդ 
գոր ծըն թա ցը նպաս տում էր հա սա րա կա կան ա ռա ջըն-
թա ցին։

 
Ընտ րա կան ի րա վուն քի ը նդ լայ նու մը
 

Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան ե րկ րորդ շր ջա-
փու լում ներ քա ղա քա կան պայ քա րի հիմ նախն դիր նե րից 
մեկն էլ ը նտ րա կան ի րա վուն քի ը նդ լայ նումն է ր։ Այդ ժո-
ղովր դա վա րա կան պա հան ջը կար նաև նա խորդ դա րաշր-
ջա նում։ Այժմ դրա շուրջ պայ քարն ա վե լի թե ժա ցավ։

  Մինչև XIX դ. կե սե րը տի րա պե տող էր այն մո տե ցու-
մը, թե ը նտ րա կան ի րա վունք կա րող են ու նե նալ մի այն 
սե փա կա նու թյուն ու նե ցող ան ձինք։ Սա կայն ժո ղովր դա-
վա րու թյան ծա վալ մա նը հա մըն թաց՝ ի րա վի ճա կը փոխ-
վեց։ Քաղաքական պայքարի գլխավոր խնդիրներից 
մեկը դարձավ ընդհանուր ընտրական իրավունքի հաս-
տա  տումը: Արդյունքում՝ ը նտ րա կան ի րա վունք ու նե ցող-
նե րի շրջա նակն աս տի ճա նա բար ը նդ լայն վում էր։ Ա նգ-
լի ա յում, օ րի նակ, դա սկս վեց 1832 թ. և իր ա վար տին 
հան գեց մի այն 1918–ին։ Ընդ հա նուր ը նտ րա կան ի րա-
վուն քը (միայն տ ղա մարդ կանց հա մար) Գեր մա նի ա յում 

Ֆ րան սի ա. 
Եր րորդ 

Հան րա պե տու թյան 
Սահ մա նադ րու թյուն

(1875 թ.)
(Բա ժին ա ռա ջին)

 Հոդ ված 12. Ֆրան սի ան 
ա զատ, ժո ղովր դա վա րա-
կան եր կիր է, ո րի գե րա-
գույն իշ խա նու թյու նը 
պատ կա նում է ֆրան սի ա-
կան ազ գին՝ կազ մա կերպ-
ված ի բրև ըն կե րային ան-
խախտ մի աս նու թյուն։
 Հոդ ված 13. Ֆրան սի ա կան 
ազ գը բաղ կա ցած է ա զատ 
և ի նք նա բավ քա ղա քա ցի-
նե րից, ո րոնք ի րա վունք 
ու նեն տար բեր ձևե րով ու 
մա կար դակ նե րով մաս-
նակ ցե լու նրա ըն կե-
րային– քա ղա քա կան կյան-
քին։
 Հոդ ված 14. Յու րա քան-
չյուր քա ղա քա ցու ի րա-
վունքն է իր մա սը բե րե լու 
ըն կե րային կյան քին և իշ-
խա նա կան կա ռույ ցին 
ա զատ, հա վա սար և ո ւղ-
ղա կի ը նտ րու թյուն նե րի 
մի ջո ցով։
 Հոդ ված 23. Քա ղա քա ցու 
սահ մա նադ րա կան ի րա-
վունք նե րի խախ տու մը 
հա մար վում է քրե ո րեն հե-
տապն դե լի ա րարք։
 Հոդ ված 27. Քա ղա քա ցու 
ի րա վունք նե րը ե րաշ խա-
վոր վում են Սահ մա նադ-
րու թյամբ և Ֆրան սի այի 
պե տա կան և ի րա վա կան 
ո ղջ հա մա կար գի ան խա-
փան գոր ծա ռույ թով։
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օ րի նադր վեց 1871 թ., ի սկ Ֆրան սի ա յում՝ 1875 թ. Սահ մա-
նադ րու թյամբ։

 Հա մընդ հա նուր ը նտ րա կան ի րա վուն քը (նե րա ռյալ 
կա նանց) զար գա ցած ե րկր նե րում հաս տատ վեց մի այն 
Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո։

 Ժո ղովր դա վա րաց ման գոր ծըն թա ցի ան բա ժան մասն 
էր նաև տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի 
ստեղ ծու մը։ 1870–1880–ա կան թթ. դրանք կազմավորվեցին 
Ֆրան սի ա յում, Ա նգ լի ա յում, Գեր մա նի ա յում, ան գամ Ռու-
սաս տա նում։ Ստեղծվում է ին ը նտ րո վի խոր հուրդ ներ, 
ո րոնք հո գում է ին տե ղա կան կա րիք նե րը։ Այդ կերպ ը նդ-
լայն վեց նաև քա ղաք նե րի ի նք նա կա ռա վա րու մը։ 

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Փոր ձե՛ք բա ցատ րել « քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյուն» հաս կա ցու թյու նը։
2. Թվար կե՛ք պահ պա նո ղա կան նե րի և ա զա տա կան նե րի հիմ նա կան գա ղա փար-

նե րը։
3. Ի ՞նչ եք հաս կա նում՝ կու սակ ցու թյուն ա սե լով։
4. Ո ՞ր ե րկր նե րում է ձևա վոր վել ե րկ կու սակ ցա կան հա մա կարգ։
5. Ի՞ն չ է ընդհանուր ընտրական իրավունքը:
6. Գեր մա նի ա յում և Ֆրան սի ա յում ե ՞րբ է հաս տատ վել ընդ հա նուր ը նտ րա կան 

ի րա վուն քը (տ ղա մարդ կանց հա մար)։
7. Ի՞նչ եք հասկանում տեղական ինքնակառավարում ասելով: Այդ մարմինները 

ի՞նչ խնդիրներ են լուծում:

Քննարկման հարց
 Հա մընդ հա նուր ը նտ րա կան ի րա վուն քը հա մար վում ժո ղովր դա վա րու թյան պար-
տա դիր պայ ման. ինչո՞ւ։ Խմբային քննարկման միջոցով հիմնավորե՛ք ձեր 
տեսակետը:

 Նոր հաս կա ցու թյուն ներ
 Պահ պա նո ղա կա նու թյուն, ա զա տա կա նու թյուն, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-
թյուն, կու սակ ցու թյուն, ընդ հա նուր ը նտ րա կան ի րա վունք, տե ղա կան ի նք նա կա-
ռա վա րում
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 Զանգ վա ծային հա սա րա կա կան 
շար ժում նե րը

 Ժո ղովր դա վա րու թյան կա յա ցու մը եր կա րատև ու 
բարդ գոր ծըն թաց է։ Ի նչ պես գի տենք, XIX դ. ե րկ րորդ 
կե սին և XX դ. սկզ բին այն նպա տա կաուղղ ված էր ը նտ-
րա կան ի րա վուն քի ը նդ լայն մա նը։ Գոր ծըն թացն ու ղեկց-
վում էր քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի ի հայտ գա-
լով։

 Դա րաշր ջա նին բնո րոշ է ին նաև բազ մաբ նույթ հա-
սա  րա  կա կան մի ու թյուն նե րի ստեղծումը և գոր ծու նեու-
թյունը։ Հատ  կա պես ա ռանձ նա նում է ին ա րհ մի ու թյուն-
նե րը, ո րոնք մի ա վո րում է ին աշ խա տա վոր նե րին ը ստ 
մաս նա գի տու թյուն նե րի։ Դրանք պայ քա րում է ին աշ խա-
տան քային, կեն ցա ղային, հա սա րա կա կան պայ ման նե-
րի բա րե լավ ման հա մար։ Ժա մա նա կի ըն թաց քում զար-
գա ցած ե րկր նե րում ա րհ մի ու թյուն նե րի կար գա վի ճակն 
ամ րագր վեց օ րեն քով։ Ար դեն XX դ. սկզբին կային մի լի-
ո նա վոր ան դամ ներ ու նե ցող ա րհ մի ու թյուն ներ, ո րոնք 
մեծ ազ դե ցու թյուն ու նե ին հա սա րա կա կան կյան քում։

 Հա սա րա կու թյան մեջ կար ևոր դեր է ին խա ղում նաև 
լու սա վոր չա կան, մշա կու թային, գի տա կան, կրո նա կան 
տա րաբ նույթ մի ու թյուն նե րը։ Դրանք հատ կա պես շատ 
է ին Գեր մա նի ա յում և Ա ՄՆ– ում։ Լայն տա րա ծում ստա-
ցավ կա նանց շար ժու մը, ո րը պայ քա րում է ր նրանց շա-
հե րի և ի րա վունք նե րի հա մար։

 Ժո ղովր դա վա րու թյան կա յաց ման պայ ման նե րում 
հա սա րա կա կան կյան քում ա վե լի ու ա վե լի մեծ դեր է ին 
ստա նում խոս քի ա զա տու թյու նը և հա սա րա կա կան 
կար ծի քը։ Սկ սե ցին ձևա վոր վել զանգ վա ծային լրատ-
վու թյան մի ջոց նե րը (ԶԼՄ)՝ թեր թեր, ամ սագ րեր, տա-
րեգր քեր։ Դրանք լույս է ին տես նում հա րյուր հա զա րա-
վոր օ րի նակ նե րով։

ԱՆՐԻ  ՍԵՆ– ՍԻ ՄՈՆ
(1760–1825)

Ֆ րան սի ա ցի մեծ մտա ծող 
Սեն– Սի մո նին մշ տա պես հու-
զել է հա սա րա կու թյան բա-
րե փոխ ման հիմ նախն դի րը։ 
Ջա նա սի րա բար ու սում նա-
սի րել է լու սա վո րա կան նե րի 
գա ղա փար նե րը և Մեծ հե ղա-
փո խու թյու նը։ Հան գել է այն 
հետ ևու թյան, որ հա սա րա-
կու թյու նը կա րե լի է բա րեշր-
ջել գի տու թյան և ար դյու նա-
բե րու թյան զար գաց ման 
շնոր հիվ։ Այդ նպա տա կով 
պետք է վե րա կա ռու ցել հա-
սա րա կու թյու նը և պե տու-
թյու նը։ Մտա ծում էր, որ այդ 
ճա նա պար հով կյանքն ար-
մա տա պես կբա րե լավ վի։ 
Սեն– Սի մոնն ու նե ցել է բազ-
մա թիվ հետ ևորդ ներ։ Նա սո-
ցի ա լիզ մի (ընկերվարության) 
գա ղա փա րի հիմ նա դիր նե-
րից մեկն է ։

17 ԲԱՆ ՎՈ ՐԱ ԿԱՆ ՇԱՐ ԺՈՒՄ ՆԵ ՐԸ
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 Հա սա րա կա կան շար ժում նե րի դրս ևորումնե րից է ին 
նաև փո ղո ցային եր թե րը, ցույ ցերն ու հան րա հա վաք նե-
րը։ Մարդ կանց այդ ի րա վունք նե րը նույն պես ամ րագր-
վե ցին օ րենք նե րով։

 Բան վո րա կան շար ժում նե րը

 Բան վո րու թյու նը ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու-
թյան ա մե նա մեծ դա սա կարգն է ր։ Նա էր նյու թա կան 
բա րիք նե րի ան մի ջա կան ար տադ րո ղը։ Նոր դա րաշր ջա-
նում նրա հա սա րա կա կան դե րը կտ րուկ ա ճեց։

 Սա կայն բան վո րու թյունն ու ներ բա զում հիմ նախն-
դիր ներ՝ ի րա վազր կու թյուն, ցածր աշ խա տա վարձ, եր-
կար աշ խա տօր, աշ խա տան քի և կեն ցա ղի վատ պայ-
ման ներ, ցածր կր թա կան մա կար դակ և այլն։ Դրանց բա-
րե լավ ման հա մար նրանք հա մառ և տևական պայ քար 
է ին մղում։ Այդ պայ քա րը հա սա րա կու թյան ժո ղովր դա-
վա րաց ման գոր ծըն թա ցի ան բա ժա նե լի մասն է ր։

XIX դ. ե րկ րորդ կե սին և XX դ. սկզ բին բան վոր նե րի 
պայ քա րը տվեց շո շա փե լի ար դյունք ներ։ Նրանք նախ և 
ա ռաջ ձեռք բե րե ցին ը նտ րա կան ի րա վունք։ Ա վե լին՝ եր-
բեմն ը նտ րա պայ քա րում կա րո ղա նում է ին հաս նել հա-
ջո ղու թյան և ի րենց ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ու ղար կել 
խորհր դա րան։ Դրա շնոր հիվ հօ գուտ բան վոր նե րի սկ-
սե ցին ըն դուն վել բազ մա թիվ օ րենք ներ. բարձ րա ցավ 
աշ խա տա վար ձը, աշ խա տան քային օ րը կր ճատ վեց՝ հաս-
նե լով 10 ժա մի, սահ ման վե ցին հանգս տյան օ րեր, ը նդ մի-
ջում և այլն։ Ստեղծ վեց կյան քի ա պա հո վագ րու թյան հա-
մա կարգ։ Ո րոշ ե րկր նե րում սահ մա նվեց ծե րու թյան կեն-
սա թո շակ։

 Բան վոր նե րի պայ քա րի հիմ նա կան ձևե րից էր գոր-
ծա դու լը։ Ի րենց շա հե րը պաշտ պա նե լու հա մար բան-
վոր նե րը ստեղ ծում է ին ա րհ մի ու թյուն ներ, ա կումբ ներ, 
կի րակ նօ րյա դպ րոց ներ և այլ կազ մա կեր պու թյուն ներ։

 Զար գա ցած ե րկր նե րում բան վոր ներն ստեղ ծե ցին 
ի րենց կու սակ ցու թյուն նե րը։ Հատ կա պես մեծ ազ դե ցու-
թյուն ու նե ին գեր մա նա կան, ֆրան սի ա կան, ի տա լա կան 
բան վո րա կան (սո ցի ա լիս տա կան և սո ցի ալ–դե մոկ րա-
տա կան) կու սակ ցու թյուն նե րը։ Քայ լեր է ին ձեռ նարկ վում 
մի ա վո րե լու աշ խար հի բո լոր բան վոր նե րին:

ՇԱՐԼ ՖՈՒ ՐԻ Ե
(1772–1837)

Ֆ րան սի ա ցի նշա նա վոր 
մտա ծող։ Նրան մտա հո գել 
են ար դյու նա բե րա կան հա-
սա րա կու թյու նում աշ խա տա-
վոր նե րի տա ռա պանք նե րը և 
թշ վառ վի ճա կը։ Հա մոզ ված 
էր, որ պետք է ստեղ ծել նոր 
ներ դաշ նակ հա սա րա կարգ։ 
Դրա հա մար նա ա ռա ջար-
կում էր աշ խա տան քային հա-
մայնք ներ ստեղ ծել։ Դրանք 
պետք է լի նե ին ի նք նա վար՝ 
բաղ կա ցած 1500–1800 մար-
դուց։ Աշ խա տան քը պետք է 
լի ներ գրա վիչ, հե տաքր քիր և 
բա վա րա րեր բո լո րի պա-
հանջ մունք նե րը։
Ն րա գա ղա փար նե րը բնու-
թագր վում են ի բրև «ու տո պի-
ա կան սո ցի ա լիզմ»։ Այ սինքն՝ 
ոչ գի տա կան, եր ևա կա յա-
կան, ա նի րա գոր ծե լի սո ցի ա-
լիզմ։
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 Բան վո րա կան շարժ ման 
գա ղա փա րա խոս նե րը

 Բան վոր նե րի վի ճա կը հու զում էր շա տե րին։ XIX դ. 
ա ռա ջին կե սին կային մտա ծող ներ, ո րոնք ե րա զում է ին 
ի դե ա լա կան հասարակական կար գե րի մա սին։ Նրան-
ցից է ին ֆրան սի ա ցի ներ Ա. Սեն–Սի մո նը, Շ. Ֆու րի են, 
ան գլի ա ցի Ռ. Օուե նը։ Բան վոր նե րի վի ճա կի բա րե լավ-
ման հա մար նրանք ծրագ րեր կազ մե ցին։ Եվ նույ նիսկ 
փոր ձում է ին ի րա գոր ծել դրանք։ Սա կայն այդ փոր ձերն 
ա նի րա կան է ին (ու տո պի ա կան), ուս տի ձա խող վե ցին։

XIX դ. կե սե րին բան վոր նե րի պատ մա կան դե րը յու-
րո վի գնա հա տե ցին գեր մա նա ցի մտա ծող ներ Կ. Մարք-
սը և Ֆ. էն գել սը։ Ի րենց աշ խա տու թյուն նե րում նրանք 
փոր ձում է ին ա պա ցու ցել, որ բան վոր նե րը հա սա րա կու-
թյան կար ևո րա գույն հատ վածն ե ն։ Ուս տի պետք է կա-
տա րեն հե ղա փո խու թյուն, ստեղ ծեն բան վո րա կան պե-
տու թյուն, վե րաց նեն կա պի տա լիս տա կան հա սա րա կար-
գը և կա ռու ցեն նո րը։ Այդ նոր հա սա րա կար գը նրանք 
ան վա նե ցին սո ցի ա լիս տա կան (լա տի նե րեն « ըն կեր, դա-
շնա կից» բա ռից)։ Նրանց տե սա կե տի հա մա ձայն՝ սո ցի ա-
լիզ մի ժա մա նակ մար դիկ պետք է մի ա վոր վեն համը նդ-
հա նուր շա հե րով։ Հա մա ժո ղովր դա կան սե փա կա նու-
թյու նը կարող է պայ ման ներ ստեղ ծել ա վե լի շատ նյու-
թա կան բա րիք ներ ար տադ րե լու, ա ռա տու թյուն և բա րե-
կե ցու թյուն ապահովելու հա մար։ 

Ա վե լի ուշ Կ. Մարք սը և Ֆ. Էն գելսը շեշ տը դրեցին կո-
մու նիզ մի (հա մայ նա վա րու թյուն. լա տի նե րեն «ընդ հա-
նուր» բա ռից) գաղափարի վրա։ Մի հա սա րա կու թյուն, 
որ տեղ պետք է վե րա նան պե տու թյու նը և մարդ կանց 
հա սա րա կա կան տար բե րու թյուն նե րը։ Բո լո րը պետք է 
աշ խա տեն և օ գտ վեն բո լոր բա րիք նե րից։

Կ. Մարք սի և Ֆ. Էն գել սի շատ հետ ևորդ ներ հե տա գա-
յում վե րա նայե ցին նրանց հա յացք նե րը՝ ասե լով, որ սո-
ցի ա լիզ մին կա րե լի է հաս նել տևա կան, խա ղաղ բա րե-
նո րո գում նե րի ճա նա պար հով։ Գոր ծո ղու թյան այդ կեր-
պը որ դեգ րե ցին եվ րո պա կան զար գա ցած ե րկր նե րի 
(Գեր մա նի ա, Ֆրան սի ա, Ա նգ լի ա, Շվե դի ա) բան վո րա-

ԿԱՐԼ ՄԱՐՔՍ
(1818–1883)

 Գեր մա նա ցի ի մաս տա սեր, 
տն տե սա գետ, հա մայ նա վար: 
Նրա գա ղա փար նե րը հս կա-
յա կան ազ դե ցու թյուն են թո-
ղել ժա մա նա կա կից նե րի և 
հե տա գա սե րունդ նե րի վրա։ 
Նրա հիմ նա կան գա ղա փարն 
է՝ ար դյու նա բե րա կան հա սա-
րա կու թյունն ան կա տար է, 
հետ ևա բար դրա փո խա րեն 
պետք է ստեղծ վի սո ցի ա լիս-
տա կան և ա պա կո մու նիս-
տա կան հա սա րա կարգ։ Այդ 
գա ղա փա րը հիմ նա վո րե լու 
հա մար գրել է տաս նյակ հա-
տոր ներ։ Ա ռա վել հայտ նի է 
նրա « Կա պի տա լը»։
 Մարք սը չա րի քի աղ բյուր է 
հա մա րել մաս նա վոր սե փա-
կա նու թյու նը։ Ո ւս տի ա ռա-
ջար կել է ստեղ ծել հա մա ժո-
ղովր դա կան սե փա կա նու-
թյուն։ Նա և նրա հետ ևորդ-
նե րը (մարք սա կան նե րը) հա-
մոզ ված է ին, որ անցումը սո-
ցի ալիստական հասարա կար-
 գին հնա րա վոր է ի րա գոր ծել 
մի այն բռ նի, հե ղա փո խա կան 
ճա նա պար հով։
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կան կու սակ ցու թյուն նե րը։ Եվ պատ մու թյու նը ցույց տվեց 
նրանց ու ղու ճշ մար տա ցի ու թյու նը։

 Հա կա ռակ դրան՝ կո մու նիզ մի ա նի րա կան (ու տո պի ա-
կան) գա ղա փար նե րը պա րարտ հող է ին գտ նում հատ-
կա պես թեր զար գա ցած ե րկր նե րի բան վո րու թյան շր ջա-
նում։ Դրանց շար քում էր Ռու սաս տա նը։ Ռու սա կան 
մարք սա կան նե րի ծայ րա հեղ թևը եր կի րը տա րավ դա-
սա կար գային ան հաշտ պայ քա րի և հե ղա փո խու թյան ու-
ղի ով։

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Հա սա րա կա կան ի ՞նչ մի ու թյուն ներ է ին գոր ծում զար գա ցած ե րկր նե րում XIX 

դա րի ե րկ րորդ կե սին և XX դա րի սկզ բին։
2. Ին չի՞ հա մար է ին պայ քա րում բան վոր նե րը արդյունաբերական հա սա րա-

կության երկ րորդ շրջափուլում։ Ի ՞նչ ար դյունք ներ տվեց այդ պայ քա րը։
3. Ներ կա յաց րե՛ք ու տո պիստ–սո ցի ա լիստ նե րի հա յացք նե րը։
4. Նոր հա սա րա կու թյան ստեղծ ման գոր ծում Կ. Մարք սը և Ֆ. Էն գելսն ի ՞նչ դեր է ին 

հատ կաց նում բան վոր դա սա կար գին։ Նրանց հետևորդները հետագայում ի՞նչ 
երկու ուղ ղություն որդեգրեցին:

 Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
 Հա սա րա կա կան կար ծիք, ԶԼՄ, հան րա հա վաք, գործադուլ, սո ցի ա լիզմ (ըն կեր-
վա րու թյուն), կո մու նիզմ (հա մայ նա վա րու թյուն), Ա. Սեն–Սի մոն, Շ. Ֆու րի ե, Ռ. 
Օուեն, Կ. Մարքս, Ֆ. Էնգելս

 ՄԱՅԻ ՍԻ 1 –Ի ՇԱՐԺ ՄԱՆ 
Ա ՌԱ ՋԱ ՑՈՒ ՄԸ

XIX դ. 80 –ա կան թթ. Ա ՄՆ –ում բան վոր նե րի գլ խա վոր պա հան ջը 8– ժա մյա աշ խա տան քային օ րն է ր։ 
Չի կա գո քա ղա քում 1886 թ. մայի սի 1 –ին նշա նակ վեց ը նդ հա նուր գոր ծա դուլ՝ ի պաշտ պա նու թյուն այդ 
պա հան ջի։ Այն վեր ջա ցավ ող բեր գու թյամբ։ Ան հայտ սադ րի չը ռումբ պայ թեց րեց, զոհ վեց մեկ ոս տի-
կան։ Ի պա տաս խան՝ ոս տի կան նե րը կրակ բա ցե ցին, ո րին զոհ գնա ցին տաս նյակ բան վոր ներ։ Դա-
տա րա նը գոր ծա դու լի կազ մա կեր պիչ նե րից 5 հո գու դա տա պար տեց մա հա պատ ժի, 2 հո գու՝ ցմահ 
բան տար կու թյան։ Ա ՄՆ –ում նրանց ար դա րաց ման հա մար շար ժում սկս վեց, ո րը տա րած վեց նաև Եվ-
րո պա յում։ 1889 թ. Սո ցի ա լիստ նե րի մի ջազ գային հա մա ժո ղո վը ո րո շեց ա մեն տա րի մայի սի 1 –ը նշել 
որ պես աշ խա տա վոր նե րի հա մե րաշ խու թյան օ ր։
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Ստր կու թյան վե րա ցումը Ա ՄՆ–ում
 

ԱՄՆ–ի ձևա վո րու մից հե տո ստր կու թյու նը չվե րաց-
վեց։ Այն խո չըն դո տում էր ե րկ րի բնա կա նոն զար գաց մա-
նը։ 

Երկրի ար դյու նա բե րա պես զար գա ցած հյու սի սային 
նա հանգ նե րում խն դի րը լուծ վեց բա րե նո րո գում նե րի 
ճա նա պար հով։ Այլ էր պատ կե րը հա րա վում։ Այս տեղ 
տա րած ված է ին ստր կա կան աշ խա տան քի վրա հիմն-
ված խո շոր տն տե սու թյուն նե րը՝ պլան տա ցի ա նե րը։ 
Դրանք ար տադ րում է ին թեյ, կա կաո, շա քա րե ղեգն, 
բրինձ։ Տե րե րը գեր շա հույթ է ին ստա նում և դեմ է ին ստր-
կու թյան վե րաց մա նը։ Ա վե լին՝ ցան կա նում է ին այն տա-
րա ծել նաև ա րև մուտ քում յու րաց վող նոր հո ղե րում։ 

ԱՄՆ–ի ա ռա ջա դեմ ու ժե րը պայ քար սկ սե ցին հա նուն 
ստր կու թյան վե րաց ման։ Դրա գա ղա փար նե րը թա փան-
ցե ցին ար վես տի և գրա կա նու թյան մեջ։ Պայ քա րի ըն-
թաց քում ստեղծվե ց Հան րա պե տա կան կու սակ ցու-
թյուն ը։ Հան րա պե տա կան նե րը դեմ է ին ստր կու թյա նը: 
Ի սկ ավելի վաղ ստեղծված Ժո ղովր դա վարական կու-
սակ ցությունը դրա ջա տա գով ն էր։

1860 թ. հան րա պե տա կան Ա. Լին կոլ նը Ա ՄՆ–ի նա-
խա գահ ը նտր վեց։ Հա րա վի նա հանգ նե րը, չհաշտ վե լով 
այդ փաստի հետ, խռո վու թյուն բարձ րաց րին և ստեղ ծե-
ցին ի րենց կա ռա վա րու թյու նը։ Լին կոլ նը փոր ձեց կան-
խել պա ռակ տու մը, սա կայն հա ջո ղու թյուն չու նե ցավ։ 
Սկս վեց քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազմ, ո րը տևեց չորս 
տա րի (1861–1865)։ Այս ի րա դար ձու թյու նը շրջա դար ձային 
էր Ա ՄՆ–ի պատ մու թյան մեջ։ Ուս տի այն հա ճախ ան վա-
նում են նաև Ա մե րի կյան ե րկ րորդ հե ղա փո խու թյուն։

 Լին կոլնն իր շուր ջը հա մախմ բեց ա ռա ջա դեմ բո լոր 
ու ժե րին։ Ի վեր ջո՝ կոտր վեց հա րա վի դի մադ րու թյու նը։ 
Սևա մորթ նե րը ստա ցան ի րա վունք ներ, բայց նրանց 

18 ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ–ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ՇԱՐԺՈՒՄՆԵ ՐԸ Ա ՄՆ–ՈՒՄ ԵՎ 
ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ

ԱԲՐԱՀԱՄ ԼԻՆ ԿՈԼՆ
(1809–1865)

 
ԱՄՆ –ի տասն վե ցե րորդ նա-
խա գա հը։ Ծն վել է ա գա րա-
կա տի րոջ ըն տա նի քում։ Ֆի-
զի կա պես ու ժեղ էր, աշ խա-
տա սեր, սկզ բուն քային և 
հետ ևո ղա կան։ Ի նք նակր թու-
թյամբ կա րո ղա ցել էր դառ-
նալ փաս տա բան և քա ղա քա-
կան գոր ծիչ։
 Հա մոզ մունք նե րով ժո ղովր-
դա վար է ր։ Ե ղել է Հան րա-
պե տա կան կու սակ ցու թյան 
ստեղ ծող նե րից։ Փա ռա բան-
վել է իր ա զն վու թյամբ, բա-
ցա ռիկ հմայ քով, նր բան կա-
տու թյամբ։ Կա րո ղա ցել է 
ա մե նադժ վա րին ի րա վի ճակ-
նե րում լա վա գույն լու ծում-
ներ գտ նել։ Սպան վել է թատ-
րո նում մի մո լե ռանդ դե րա-
սա նի ձեռ քով։
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նկատ մամբ խտ րա կա նու թյու նը դեռ եր կար պահ պան-
վում է ր։

 Երկ րորդ հե ղա փո խու թյան հետ ևան քով Ա ՄՆ–ում 
տե ղի ու նե ցան դրա կան խոր տե ղա շար ժեր։ 

Ամ րապնդ վեց ժո ղովր դա վա րու թյու նը, կա տա րե լա-
գործ վեց պե տա կան կա ռա վա րու մը։ Վե րա կա ռուց վե ցին 
ար դյու նա բե րու թյու նը, գյու ղատն տե սու թյու նը, տրանս-
պորտն ու հե ռա հա ղոր դակ ցու թյու նը։ Ներդր վե ցին գի-
տու թյան և տեխ նի կայի նո րա գույն նվա ճում նե րը։ Եվ 
ար դյունք նե րը եր կար սպա սել չտ վե ցին։ XX դ. սկզբին 
Ա ՄՆ–ն տն տե սա կան զար գաց մամբ աշ խար հում դուրս 
եկավ ա ռա ջին տե ղը։

Ճգ նա ժա մը Ֆրան սի ա յում 
և դրա հաղ թա հա րու մը
 

Երկ րորդ կայս րու թյան տա րի նե րին (1852–1870) Ֆրան-
սի ան տն տե սա կան ա ռա ջըն թաց ապ րեց։ Ա վարտ վեց 
ար դյու նա բե րա կան հե ղաշր ջու մը։ Գի տու թյան և տեխ-
նի կայի նո րա գույն նվա ճում նե րով վե րա զին վե ցին ար-
դյու նա բե րու թյան տար բեր ճյու ղեր։ Ար տադ րան քի ծա-
վա լը ե ռա պատկ վեց։

 Սա կայն Նա պո լե ոն III–ի ան ձնիշ խա նու թյու նը խո չըն-
դո տում էր Ֆրան սի այի հե տա գա զար գաց մա նը։ Ձևա-
կան է ին դար ձել Սահ մա նադ րու թյու նը և խորհր դա րա-
նը։ Չկար ա զատ մա մուլ։ Ի պա տաս խան դրա՝ ծա վալ վեց 
ա զա տա կան շար ժում։ 

Իր դիր քերն ամ րապն դե լու հա մար Նա պո լե ոն III–ը 
վա րում էր նվա ճո ղա կան պա տե րազմ ներ։ Դրանք, սա-
կայն, հա ճախ ա վարտ վում է ին ձա խո ղում նե րով։ Եզ րա-
փակողը դար ձավ ֆրանս–պ րու սա կան պա տե րազ մը։ 
Ֆրան սի ան խո չըն դո տում էր Գեր մա նի այի վե րա մի ա-
վոր մա նը. չէր ցան կա նում զո րեղ հար ևան ու նե նալ։ Այդ 

Քաղ վածք Ա ՄՆ –ի Սահ մա նադ րու թյան 13–րդ ո ւղ ղու մից

 Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րում կամ նրանց իշ խա նու թյա նը են թա կա 
ցան կա ցած վայ րում չի կա րող գո յու թյուն ու նե նալ ո ՛չ ստր կու թյուն, 
ո ՛չ հար կա դիր աշ խա տանք, բա ցի հան ցա գոր ծու թյան դի մաց պատ-
ժի դեպ քե րից, ե րբ ան հա տը դա տա պարտ ված է՝ ը ստ սահ ման ված 
կար գի։

Ա ՄԵ ՐԻ ԿԱՅԻ ՀԱՅ ԿԱ ԿԱՆ 
ԳԱՂ ԹԱ ՎԱՅ ՐԸ

 
Ա ռա ջին հայերն Ա մե րի-
կա յում հայտն վել են XVII 
դա րում։ Նրանք հիմք դրե-
ցին շե րա մա պա հու թյա նը։ 
Հայ վե րաբ նա կիչ նե րը 
հիմ նա կա նում Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նից է ին։ XIX 
դա րի սկզ բից հայե րի ներ-
հոսքն Ա մե րի կա ա վե լա-
ցավ։ Ա ռա ջի նը, ով փոր ձել 
է հայե րին հա մախմ բել 
Ա մե րի կա յում, Խա չա տուր 
Ոս կա նյանն է ր։ 1854 թ. ի 
վեր նա մա մու լում շատ 
հոդ ված ներ է հրա պա րա-
կել հայե րի մա սին։ Մեկ 
այլ վե րաբ նա կիչ՝ Խա չա-
տուր Սե րո բյա նը, ստեղ-
ծել է կա յուն կա նաչ գույ նի 
ներկ, ո րով ներկ վել է 
ամերիկյան թղթադրամը՝ 
դո լա րը։
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հո ղի վրա 1870–1871 թթ. պա տե րազմ ծա վալ վեց նրա և 
Պրու սի այի միջև։ Ֆրան սի ա կան բա նա կը խայ տա ռակ 
պար տու թյուն կրեց։ Կայս րը գե րի ըն կավ, և մի ա պե տու-
թյու նը տա պալ վեց։ 

Եր կի րը կր կին հռ չակ վեց հան րա պե տու թյուն։  Սա-
կայն ճգ նա ժա մը շա րու նակ վեց։ Գեր մա նա ցի նե րը պա-
շա րե ցին Փա րի զը, սկս վեց սով։ Հան րա պե տա կան կա-
ռա վա րու թյու նը, վա խե նա լով ժո ղովր դի հու զում նե րից, 
ձգ տում էր շու տա փույթ հաշ տու թյուն կն քել։ Վի ճակն 
օ րե ցօր վա տա նում է ր։ 1871 թ. մար տի 18–ին ա պս տամ-
բու թյուն ծա գեց։ Կա ռա վա րու թյու նը փա խավ։ Ժո ղո-
վուրդն ստեղ ծեց իր իշ խա նու թյու նը՝ Փա րի զի կո մու նան։ 
Դա տևեց 72 օ ր։ Կա ռա վա րա կան ու ժերն ա րյան մեջ 
խեղ դե ցին ա պս տամ բու թյու նը։

 Սուր պայ քար ծա վալ վեց մի ա պե տա կան նե րի և հան-
րա պե տա կան նե րի միջև։ Հաղ թե ցին հան րա պե տա կան-
նե րը։ 1875 թ. ըն դուն վեց Եր րորդ հան րա պե տու թյան 
Սահ մա նադ րու թյու նը։  Այն պայ ման ներ ստեղ ծեց Ֆրան-
սի այի հե տա գա զար գաց ման հա մար։ Եր կի րը բռ նեց 
բար գա վաճ ման ու ղին։ Ար դեն XX դ. սկզ բին այն աշ խար-
հի ա ռա ջա վոր և զար գա ցած ե րկր նե րից է ր։

1905–1907 թթ. հե ղա փո խու թյու նը 
Ռու սաս տա նում

XIX դ. ե րկ րորդ կե սին և XX դ. սկզ բին Ռու սա կան տե-
րու թյունն իր տա րած քով աշ խար հում ա մե նա մեծն է ր։ 
Չնա յած մեծ նե րու ժին՝ այն իր զար գաց մամբ զի ջում էր 
ա ռա ջա վոր ե րկր նե րին։ Պատ ճա ռը մի ա հե ծա նու թյունն 

Բա րի կադ Փա րի զի 
կո մու նայի օ րե րին
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էր և ա վա տա տի րու թյան վե րապ րուկ նե րը։ Չկար ո ՛չ սահ-
մա նադ րու թյուն, ո ՛չ խորհր դա րան։ Ճոր տու թյու նը վե-
րաց վեց մի այն 1861 թ. ցար Ալեքսանդր II–ի կողմից: Այդ 
և մյուս բա րե նո րո գում նե րը ի րա գործ վում է ին մեծ դժ-
վա րու թյամբ։ 

Ար դյու նա բե րու թյու նը դան դաղ էր զար գա նում։ Ձեռ-
նե րեց նե րի դա սը թույլ է ր։ Ի նչ վե րա բե րում է բան վո րու-
թյա նը, ա պա նրա ո րա կա վո րու մը ցածր է ր։ Բան վոր ներն 
ապ րում է ին կեն ցա ղային ծանր պայ ման նե րում։ Չկային 
աշ խա տան քի, ա ռող ջու թյան, ծե րու թյան ա պա հո վագ-
րու թյան հա մա կար գեր։ Բար վոք չէր նաև գյու ղա ցի ու-
թյան վի ճա կը՝ սա կա վա հո ղու թյուն, ծանր հար կեր, պար-
բե րա բար կրկն վող սով։

 Հա կա սու թյուն ներն ա ռանձ նա կի սր վե ցին 1904–
1905 թթ.։ Ըն թա նում էր ռուս–ճա պո նա կան պա տե րազ մը, 
ո րն ա վարտ վեց ռու սների պար տու թյամբ։

1905 թ. հուն վա րի 9–ին Ս. Պե տեր բուր գում խա ղաղ 
ցույ ցի գն դա կոծ մամբ սկս վեց Ռու սա ստանյան ա ռա ջին 
հե ղա փո խու թյու նը։ Այն աս տի ճա նա բար տա րած վեց 
տե րու թյան բո լոր ծա գե րում։ Հե ղա փո խա կան նե րի և 
կա ռա վա րա կան զոր քե րի միջև ա րյու նա լի ը նդ հա րում-
ներ է ին տե ղի ու նե նում։ Զոհ վեց ին հա զա րա վոր մար-
դիկ։

 Սա կայն հե ղա փո խու թյու նը հան գեց րեց նաև դրա կան 
ար դյունք նե րի։ 1905 թ. հոկ տեմ բե րի 17–ին Նի կո լայ II 
ցա րը հրա պա րա կեց հրո վար տակ, ո րով տե րու թյան բո-
լոր քա ղա քա ցի նե րին խոս տա նում էր ժո ղովր դա վա րա-
կան ա զա տու թյուն ներ՝ ան ձի, խոս քի, հա սա րա կա կան 

Հե ղա փո խա կան նե րի ե րթ 
Սանկտ Պե տեր բուր գում 
1905 թ.
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կազ մա կեր պու թյուն նե րի, կրո նի։ Հրա վիր վում էր Խորհր-
դա րան (Պետական դու մա)։ Այ սինքն՝ Ռու սաս տա նը բռ-
նում էր սահ մա նադ րա կան մի ա պե տու թյան ու ղին։

 Սա կայն կային ու ժեր, ո րոնք ա վե լին է ին ու զում։ 
Դրանց ղե կա վա րում է ին ծայ րա հեղ մարք սա կան նե րը 
(բոլշ ևիկ ներ)՝ Վ. Լե նի նի գլ խա վո րու թյամբ։ Նրանք 
ցան կա նում է ին գրա վել իշ խա նու թյու նը։ Բարձ րաց րին 
ա պս տամ բու թյուն, բայց պարտ վե ցին։

1907 թ. կեսերին հե ղա փո խու թյու նն ավա րտվեց։ Ռու-
սաս տա նում սկս վե ցին բա րե նո րո գում ներ, որոնք 
ընթանում էին շատ դան դաղ ու ան հետ ևո ղա կանորեն։ 

ՆԻԿՈԼԱՅ II
(1868–1918)

 Ռու սա ստանի վերջին մի ա-
պե տը։ Նրա կա ռա վա րու մը  
նշա նա վոր ված է Ռու սաս-
տա նի զար գաց մամբ, մի և-
նույն ժա մա նակ սո ցի ալ–քա-
ղա քա կան հա կա սու թյուն նե-
րի և հե ղա փո խա կան շարժ-
ման ա ճով, ինչը վե րա ճեց 
1905–1907 և 1917 թթ. հե ղա փո-
խու թյուն նե րի: 
Նի կո լայ II–ը հրա ժար վեց 
գա հից 1917 թ. Փետր վա րյան 
հե ղա փո խու թյան ժամանակ, 
ա պա աք սոր վեց Տո բոլսկ: 
1918 թ. բոլ շև իկ նե րի կող մից 
տե ղա փոխ վեց  Ե կա տե րին-
բուրգ, որ տեղ նույն թվա կա-
նի հու լի սին գնդա կա հար վեց 
ըն տա նի քի և մեր ձա վոր նե րի 
հետ:

 Հատ ված ներ Նի կո լայ II ցա րի՝ 1905 թ. հոկ տեմ բե րի 17 –ի
« Պե տա կան կար գի կա տա րե լա գործ ման մա սին»

հ րո վար տա կից

1. Շնոր հել բնակ չու թյա նը քա ղա քա ցի ա կան ա զա տու թյան ան սա-
սան սկզ բունք նե րը՝ ան ձի ի րա կան ան ձեռնմ խե լի ու թյուն, խղ ճի, 
խոս քի, հա վաք նե րի և մի ու թյուն նե րի ա զա տու թյուն։
2. …Դու մային մաս նակ ցու թյա նը ներգ րա վել… բնակ չու թյան այն 
դա սե րը, ո րոնք ներ կա յումս բո լո րո վին զրկ ված են ը նտ րա կան 
ի րա վուն քից…
3. Որ պես ան սա սան կա նոն հաս տա տել. ոչ մի օ րենք չի կա րող ո ւժ 
ստա նալ ա ռանց Պե տա կան դու մայի հա վա նու թյան։
 Կոչ ե նք ա նում Ռու սաս տա նի բո լոր հա վա տա րիմ զա վակ նե րին՝ հի-
շել ի րենց պարտ քը հայ րե նի քի ա ռջև, օգ նել այս չլս ված խռո վու թյու-
նը դա դա րեց նե լու և մեզ հետ մի ա սին լա րել ո ղջ ու ժե րը՝ հա րա զատ 
հո ղի վրա հանգս տու թյունն ու խա ղա ղու թյու նը վե րա կանգ նե լու 
հա մար։
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Զար գաց ման ի ՞նչ ու ղի ով է ին ըն թա նում Ա ՄՆ–ի հյու սի սային և հա րա վային նա-

հանգ նե րը։
2. Ո րո՞նք է ին Ա ՄՆ–ի քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մի պատ ճառ նե րը։
3. Ներ կա յաց րե՛ք Ա ՄՆ–ի քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մի ար դյունք նե րը։
4. Ե ՞րբ սկս վեց ֆրանս–պ րու սա կան պա տե րազ մը և ի ՞նչ հետ ևանք ներ ու նե ցավ։ 

Ինչո՞ւ տապալվեց Նապոլեոն III–ի անձնիշխանությունը:
5. Ի՞նչ էր Փարիզի կոմունան: Ե՞րբ է ընդունվել Երրորդ հանրապետության 

Սահմանադրությունը:
6. Ո րո՞նք է ին Ռու սաս տա նի հե տամ նա ցու թյան պատ ճառ նե րը։
7. Ե՞րբ է սկսվել ու որքա՞ն տևել Ռուսաստանյան առաջին հեղափոխությունը: Ի՞նչ 

նպատակ էին հետապնդում բոլշևիկներն այս հեղափոխության ժամանակ: 
Ներ կա յաց րե՛ք հե ղա փո խու թյան ար դյունք նե րը։

8. Փոր ձե՛ք ի նք նու րույն պար զել՝ ար դի աշ խար հում գո յու թյուն ու նի ա րդյոք ստր-
կու թյուն։

 Գործ նա կան աշ խա տանք
 Աղյուսակի միջոցով ներկայացրե՛ք Ա ՄՆ–ի, Ֆրան սի այի և Ռու սաս տա նի զար-
գաց ման ըն թացքն ու ար դյունք նե րը XIX դա րի ե րկ րորդ կե սին և XX դա րի սկզ-
բին։

 Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ, ար տա հայ տու թյուն ներ
Պ լան տա ցի ա, Ա. Լին կոլն, ԱՄՆ–ի քաղաքացիական պատերազմ, Եր րորդ հան-
րա պե տու թյուն, Նապոլեոն III–ի անձնիշխանություն, ֆրանս–պրուսական պատե-
րազմ, Փա րի զի կո մու նա, ճորտատիրության վերացումը Ռուսաստանում, Ռուսա-
ստանյան առաջին հեղափոխություն, Նի կո լայ II, մարքսականներ (բոլշ ևիկ ներ), 
Պե տա կան դու մա
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Գեր մա նի այի վե րա մի ա վո րու մը

 Ինչպես գիտեք, Վի են նայի վե հա ժո ղո վի ո րոշ մամբ 
Գեր մա նի ան մնացել էր պա ռակտ ված, իսկ 1848–1849 
թթ. հե ղա փո խու թյու նը չլու ծեց նրա վե րա մի ա վոր ման 
խն դի րը: Սա կայն ակնառու դարձավ, որ ա ռանց դրա 
ան հնար է ե րկ րի հե տա գա զար գա ցու մը։ 

Վե րա մի ա վոր ման նա խադ րյալ ներն առ կա է ին։ Նախ՝ 
1850–1860–ա կան թթ. Գեր մա նի ա յում ա վարտ վեց ար դյու-
նա բե րա կան հե ղաշր ջու մը: Աշ խու ժա ցել է ին տն տե սա-
կան կա պե րը ա ռան ձին շր ջան նե րի միջև, ձևա վոր վել էր 
հա մազ գային շու կա։ Այ սինքն՝ Գեր մա նի ան տն տե սա-
պես մի ա վոր ված էր։ Բուռն ծաղ կում է ին ապրում հա-
մա գեր մա նա կան մշա կույթն ու գի տու թյու նը։ Դրանցով 
էր պայմանավորված գեր մա նա ցի նե րի հա մազ գային 
ի նք նա գի տակ ցու թյա ն ձևա վորումը։ Գեր մա նա ցի նե րը 
հա մոզ ված է ին, որ ու նեն նույն հայ րե նի քը, լե զուն, մշա-
կույ թը և ազ գային շա հե րը։

 Վե րա մի ա վոր ման նա խա ձեռ նո ղը Պրու սի ան է ր։ 
Պրու սա կան թա գա վո րու թյու նը դար ձել էր գեր մա նա-
կան հո ղե րի սիր տը։ Այս տեղ շա րու նակ վե ցին բա րե նո-
րո գում նե րը։ Հա կա ռակ Ա վստ րի այի՝ Պրու սի ան ձգ տում 
էր բա րե նո րո գել նաև Գեր մա նա կան մի ու թյու նը։ Ո գեշն-
չո ղը Պրու սի այի վար չա պետ Օ. Բիս մարկն է ր։ Նա կարճ 

19 ԱԶ ԳԱՅԻՆ ՆՈՐ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 
ԵՎ ՐՈ ՊԱՅՈՒՄ (ԳԵՐ ՄԱ ՆԻ Ա, Ի ՏԱ ԼԻ Ա)

ՕՏՏՈ ԲԻՍ ՄԱՐԿ
(1815–1898)

 Գեր մա նի այի նշա նա վոր պե-
տա կան գոր ծիչ և դի վա նա-
գետ, ե րկ րի մի ա վոր ման գլ-
խա վոր դե րա կա տա րը։ Նա 
հա մոզ ված էր, որ Գեր մա նի-
այի մի ա վո րու մը պետք է կա-
տար վի ա մե նաու ժեղ գեր մա-
նա կան պե տու թյան՝ Պրու սի-
այի շուրջ։ Ու ներ եր կա թյա 
կամք։ Սկզ բուն քային էր և 
հա մառ իր նպա տակ նե րի 
մեջ։ Ը ստ նրա՝ մի աս նա կան 
Գեր մա նի այի պե տու թյու նը 
վեր է ա մեն ին չից։

Հատ ված Օ. Բիս մար կի «Մտ քեր և հու շեր» գր քից

 Գեր մա նա կան ժո ղո վուր դը և նրա ազ գային կյան քը չեն կա րող բա-
ժան վել ա ռան ձին իշ խա նու թյուն նե րի միջև՝ որ պես մաս նա վոր սե-
փա կա նու թյուն… Գեր մա նա կան պատ մու թյան մեջ ա ռան ձին տի-
րա կալ իշ խան նե րի տա րած քային ան կա խու թյու նը ձեռք է բե րել 
ան բնա կան նշա նա կու թյուն։ Ա ռան ձին իշ խա նա տոհ մեր, չբա ցա ռե-
լով Պրու սի ան, գեր մա նա կան ժո ղովր դի նկատ մամբ եր բեք չեն ու-
նե ցել պատ մա կան ի րա վունք, սե փա կան շա հի հա մար այն բա ժա-
նել են մաս նա վոր տի րույթ նե րի, տի րել ազ գային մարմ նի ա ռան ձին 
մա սե րին…
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ժա մա նա կում Եվ րո պա յում դար ձավ հայտ նի քա ղա քա-
կան դեմք։ Կար ծում էր, որ Գեր մա նի ան պետք է վե րա-
մի ա վոր վի զեն քի մի ջո ցով՝ աս պա րե զից հե ռաց նե լով 
բո լոր հա կա ռա կորդ նե րին։ « Դա րաշր ջա նի հիմ նա հար-
ցե րը վճռ վում են ոչ թե ճա ռե րով և քվե ար կու թյամբ, 
այլ եր կա թով և ա րյամբ». ա հա նրա հա վա տամ քը։ Դա 
ուղղ ված էր ա ռա ջին հեր թին Ա վստ րի այի և Ֆրան սի այի 
դեմ։

1866 թ. պրու սա կան բա նա կը ջախ ջա խեց Ա վստ րի-
ային։ Ստա նա լով գործելու ա զա տու թյուն՝ Բիս մար կը 
ստեղ ծեց Հյու սիս գեր մա նա կան մի ու թյու նը՝ բաղ կա ցած 
22 պե տու թյու նից։ Դա Գեր մա նի այի փաս տա ցի վե րա մի-
ա վո րումն է ր։ Սա կայն դեռ պետք էր հաղ թա հա րել 
Ֆրան սի այի դի մադ րու թյու նը։ 

Ինչ պես գիտեք, 1870–1871 թթ. ըն թա ցավ ֆրանս–պ րու-
սա կան պա տե րազ մը։ Այս ան գամ ևս պրու սա կան բա-
նա կի հաղ թա նա կը կա տա րյալ է ր։ Կնք ված հաշ տու-
թյամբ Ֆրան սի ան ճա նա չեց Գեր մա նի այի վե րա մի ա վո-
րու մը և վճա րեց մեծ ռազ մա տու գանք։

1871 թ. հուն վա րի 18–ին Փա րի զից ոչ հե ռու գտնվող 
Վեր սա լի դղյա կում հան դի սա վո րու թյամբ հռ չակ վեց 
Գեր մա նա կան տե րու թյան ստեղ ծու մը։ Հե տա գա յում 
ըն դուն վեց Սահ մա նադ րու թյուն, ո րով ամ րագր վում էր 

Գեր մա նա կան տե րու թյան 
խորհր դա նիշ նե րից մե կը՝ 
Բրան դեն բուր գյան դար պաս-
նե րը, մայ րա քա ղաք Բեռ լի-
նում

Գեր մա նի այի մի ա վո րու մը 
1866–1871 թթ.
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նրա դաշ նային կա ռուց ված քը՝ 22 պե տու թյուն և ե րեք 
ա զատ քա ղաք։ Դրան ցից յու րա քան չյուրն ու ներ իր տե-
ղա կան սահ մա նադ րու թյու նը։ Հա մա գեր մա նա կան գոր-
ծա դիր իշ խա նու թյու նը պատ կա նում էր կայս րին։ Նա եր-
կի րը ղե կա վա րում էր հա մա գեր մա նա կան մի ակ նա խա-
րա րի՝ կանց լե րի մի ջո ցով։ Տե րու թյան բարձ րա գույն 
օ րենս դիր մար մի նը խորհր դա րանն էր՝ Ռայխս տագը։ 
Այլ խոս քով՝ Գեր մա նի ան դարձավ սահ մա նադ րա կան 
մի ա պե տու թյուն։

 Գեր մա նա կան մի աս նա կան պե տու թյան ստեղ ծու մը 
մե ծա պես նպաս տեց ե րկ րի զար գաց մա նը։ Ըն դուն վե ցին 
բազ մա թիվ օ րենք ներ, ո րոնք ամ րապն դում է ին ե րկ րի 
ազ գային և պե տա կան մի աս նու թյու նը։ Բա րե լավ վեց 
հա սա րա կա կան կյան քը։ Մտց վեց ընդ հա նուր ը նտ րա-
կան ի րա վունք (չա փա հաս տղա մարդ կանց հա մար)։ 
Գոր ծում է ին բազմաթիվ կու սակ ցու թյուն նե ր և հա սա-
րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե ր։ Կր ճատ վեց աշ խա-
տան քային օ րը։ Աշխարհում առաջինը Գերմանիայում 
մտց վեց ա պա հո վագ րու թյուն ծե րու թյան, հի վան դու թյան 
և դժ բախտ պա տա հար նե րի հա մար։

 Վե րա մի ա վո րումն ա ռաջ բե րեց տն տե սու թյան ան-
նա խըն թաց զար գա ցում հատ կա պես ծանր ար դյու նա բե-
րու թյան մեջ։ Ներդր վում է ին գի տու թյան նո րա գույն 
նվա ճում նե րը։ 1913 թ. ար դյու նա բե րա կան զար գաց մամբ 
Գերմանիան աշ խար հում գրա վում էր ե րկ րորդ տե ղը՝ 
Ա ՄՆ–ից հե տո։

 
Ի տա լի այի վե րա մի ա վո րու մը

 Վի են նայի վե հա ժո ղո վի ո րոշ մամբ Ի տա լի ան նույն-
պես մնացել էր մաս նատ ված։ Նրա հյու սի սային շր ջան-
նե րը Ա վստ րի այի տի րա պե տու թյան տակ է ին։ Ուս տի 
Ի տա լի այի վե րա մի ա վոր ման պայ քարն ու ներ նաև ազ-
գային–ա զա տագ րա կան բո վան դա կու թյուն։ 

Երկ րում ստեղծ վել է ին գաղտ նի ըն կե րու թյուն ներ, 
ո րոնք ղե կա վա րում է ին պայ քա րը։ Դրան ցից էր Ե րի-
տա սարդ Ի տա լի ան։ Ի նչ պես գի տեք, 1848–1849 թթ. ի տա-
լա կան ազ գային հե ղա փո խու թյու նը պարտ վեց։ Սա կայն 
ազ գային վե րա մի ա վոր ման և ա ռա ջա դի մու թյան գա ղա-
փար նե րը չմա րե ցին։

ՋՈՒԶԵՊԵ ԳԱ ՐԻ ԲԱԼ ԴԻ
(1807–1882)

 
Ի տա լի այի ա զա տագ րա կան 
պայ քա րի նշա նա վոր գոր ծիչ, 
ազ գային հե րոս։ 1833 թ. դառ-
նում է «Ե րի տա սարդ Ի տա-
լի ա» կազ մա կեր պու թյան 
ան  դամ։ 1834 թ. ա պս տամ բու-
թյա նը մաս նակ ցե լու հա մար 
դա տա պարտ վում է մա հա-
պատ ժի։ Սա կայն կա րո ղա-
նում է փախ չել։
1848–1849 թթ. ազ գային հե-
ղա փո խու թյան հե րոսն է ր։ 
Սա կայն դրա պար տու թյու նը 
նրան չի ը նկ ճում։
1860 թ. նրա « կար միր շապ-
կա վոր նե րի հա զա րյա կը» 
կա րո ղացավ ա զա տագ րել 
Ի տա լի այի հա րա վը, ին չը բե-
կում նային դար ձավ ե րկ րի 
մի ա վոր ման գոր ծում։ Գա րի-
բալ դին ոչ մի այն ի տա լա ցի-
նե րի, այլև բո լոր ճնշ ված ժո-
ղո վուրդ նե րի, այդ թվում՝ 
հայե րի հա մար, հերոսի 
կերպար էր և լեգենդ։ Նրան 
մե ծա րել են Մ. Նալ բան դյա-
նը, Ա. Ի սա հա կյա նը և այլք։
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1850–1860–ա կան թթ. դրանց ի րա գործ ման նա խադ-
րյալ ներն ակ ներև է ին։ Ի տա լի ա յում ծա վալ վում էր ար-
դյու նա բե րա կան հե ղաշր ջու մը։ Տն տե սու թյան տար բեր 
բնա գա վառ նե րում նկատ վում է ին ար մա տա կան տե ղա-
շար ժեր։ Աշ խու ժա նում է ին կա պե րը ե րկ րի տար բեր շր-
ջան նե րի միջև։ Կազ մա վոր վում էր հա մազ գային շու-
կան։ Ա վե լի տպա վո րիչ է ին մշա կու թային ձեռք բե րում-
նե րը՝ ե րաժշ տու թյուն, գրա կա նու թյուն, գե ղան կար չու-
թյուն։ Ամ րապնդ վում էր ազ գային ի նք նա գի տակ ցու թյու-
նը։ Ի տա լա ցի նե րը այդ ա մենն ան վա նում է ին Վե րած-
նու թյուն (Ռի սոր ջի մեն տո)։ Այս բո լորն ան խու սա փե լի 
դարձ րին մի աս նա կան պե տու թյան ստեղ ծու մը։ 

Ազ գային վե րա մի ա վոր ման դրո շա կա կի րը դար ձավ 
Սար դի նա կան թա գա վո րու թյու նը։ Դա շինք կն քե լով 
Նա պո լե ոն III–ի հետ՝ այն պա տե րազմ սկ սեց Ա վստ րի-
այի դեմ։ Դա ա ռաջ բե րեց հա մազ գային խան դա վա ռու-
թյուն։ Ի տա լա կան մյուս պե տու թյուն նե րը մի ա ցան պայ-
քա րին։ Սկս վեց կա մա վո րա կան մեծ շար ժում։ 

Ազ գային հե րոս Ջ. Գա րի բալ դին 1860 թ. իր զո րա ջո-
կա տով ափ ի ջավ Սի ցի լի ա յում և կարճ ժա մա նա կում 
ա զա տագ րեց Ի տա լի այի ո ղջ հա րա վը։

1861 թ. հրա վիր վեց հա մաի տա լա կան խորհր դա րա նը, 
ո րը հռ չա կեց Ի տա լա կան թա գա վո րու թյան ստեղ ծու-
մը։ Սա կայն Հռո մը և Վե նե տի կը դեռևս դրա կազ մում չէ-
ին։ Ա ռա ջի նի վե րա մի ա վոր մա նը խո չըն դո տում էր Հռոմի 
պա պը, ի սկ ե րկ րոր դը շա րու նա կում էր մնալ Ա վստ րի-
այի տի րա պե տու թյան ներ քո։ 

Ավստ րի այի՝ Պրու սի այից կրած պար տու թյու նը (1866 
թ.) նպաս տա վոր պայ ման ներ ստեղ ծեց Վե նե տի կի ա զա-
տագր ման հա մար։ Ի սկ Հռոմն Ի տա լի ային մի ա ցավ և 
մայ րա քա ղաք հռ չակ վեց ֆրանս–պ րու սա կան պա տե-
րազ մից հե տո՝ 1871 թ.։ Դա Ի տա լի այի վե րա մի ա վոր ման 
հա րյու րա մյա պայ քա րի ա վարտն է ր։

1871 թ. ի տա լա կան պե տու թյու նը ճա նա չեց պա պին՝ 
ի բրև աշ խար հի կա թո լիկ նե րի հոգ ևոր ա ռաջ նորդ։ Նրա 
նս տա վայր Վա տի կա նը ստա ցավ ի նք նիշ խա նու թյուն։ 

Ի տա լի ան նույն պես սահ մա նադ րա կան մի ա պե տու-
թյուն է ր։ Գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը ներ կա յաց նում է ին 
թա գա վո րը և նա խա րար նե րի խոր հուր դը, ի սկ օ րենս-

ՎԱ ՏԻ ԿԱՆ

 Տա րած քով ա մե նա փոքր պե-
տու թյունն է (44 հա)։ Գտն-
վում է Ի տա լի այի մայ րա քա-
ղաք Հռո մի շր ջագ ծում։ Գե-
րա գույն իշ խա նու թյու նը 
պատ կա նում է աշ խար հի բո-
լոր կա թո լիկ նե րի հոգ ևոր 
ա ռաջ նորդ Հռո մի պա պին։
 Պե տու թյան կար գա վի ճա կը 
վերջ նա կա նո րեն հաս տատ-
վել է 1929 թ. հա տուկ հրո-
վար տա կով։ Հա րուստ է ճար-
տա րա պե տա կան հու շար-
ձան նե րով՝ կերտ ված Վե-
րածնն դի խո շո րա գույն վար-
պետ նե րի մտահ ղաց մամբ՝ 
Ռա ֆայել, Մի քե լան ջե լո, Բեռ-
նի նի։
 Կենտ րո նը Պա պա կան պա-
լատն է և Ս. Պետ րո սի կա թո-
ղի կե տա ճա րը (տե՛ս նկա րը)։
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դիր իշ խա նու թյու նը՝ հա մաի տա լա կան Խորհր դա րա նը։ 
Հռ չակ վե ցին ժո ղովր դա վա րա կան ա զա տու թյուն ներ՝ 
քա ղա քա ցի նե րի ի րա վա հա վա սա րու թյուն, սե փա կա նու-
թյան ան ձեռնմ խե լի ու թյուն, մա մու լի և ժո ղով նե րի ա զա-
տու թյուն։

 Վե րա մի ա վո րու մից հե տո Ի տա լի ան նույն պես բռ նեց 
զար գաց ման ու ղին։ Ա վարտ վեց ար դյու նա բե րա կան հե-
ղաշր ջու մը։ Զար գա ցան տն տե սու թյան զա նա զան ճյու-
ղեր։ Ի տա լա կան ապ րանք ներն ար տա հան վում է ին աշ-
խար հի շատ ե րկր ներ։ XX դ. սկզ բին ե րկ րում ար դեն առ-
կա էր զար գա ցած ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյուն։ 
Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րում Ի տա լի ան ազ դե-
ցիկ դեր ու ներ։ 

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ի ՞նչ նա խադ րյալ ներ կային Գեր մա նի այի մի ա վոր ման հա մար։
2. Գեր մա նա կան պե տու թյուն նե րից ո՞ րը գլ խա վո րեց նրա մի ա վո րու մը։ Ի ՞նչ մի ջոց 

ը նտր վեց դրա հա մար։
3. Ին չո՞ւ է ան հրա ժեշտ ազ գային պե տու թյան ստեղ ծու մը։ Փաս տար կե՛ք Ձեր պա-

տաս խա նը Գեր մա նի այի օ րի նա կով։
4. Ի ՞նչ է Ռի սոր ջի մեն տոն։
5. Ի տա լա կան ո ՞ր պե տու թյու նը գլ խա վո րեց ազ գային մի ա վոր ման գոր ծըն թա ցը։ 

Ներկայացրե՛ք Ջ. Գարիբալդիի դերը Իտալիայի միավորման գործում:
6. Ե ՞րբ ա վարտ վեց Ի տա լի այի մի ա վո րու մը։ Ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նե ցավ այն։

 Գործ նա կան աշ խա տանք
 Հա մե մա տե՛ք Գեր մա նի այի և Ի տա լի այի մի ա վոր ման գոր ծըն թաց նե րը և ար-
դյունք նե րը։

 Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ, ար տա հայ տու թյուն ներ
 Հյու սիս գեր մա նա կան մի ու թյուն, Օ. Բիս մարկ, կանց լեր, «եր կա թով և ա րյամբ», 
Գեր մա նա կան տե րու թյուն, Ռայխս տագ, Վե րած նու թյուն (Ռի սոր ջի մեն տո), Ե րի-
տա սարդ Ի տա լի ա, Ջ. Գա րի բալ դի, Սար դի նա կան թա գա վո րու թյուն, Ի տա լա կան 
թա գա վո րու թյուն, Վա տի կան
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Բալ կա նյան ժո ղո վուրդ նե րը 
Օս մա նյան կայս րու թյան կազ մում

Նոր դա րե րի ա ռա ջին փու լում Բալ կա նյան թե րակղ-
զու ժո ղո վուրդ նե րի մեծ մա սը շա րու նա կում էր մնալ օս-
մա նյան դա ժան տի րա պե տու թյան տակ։ Մնա ցած մա սը 
Ա վստ րի այի տի րա պե տու թյան տակ է ր։ Բռ նի ու ժի և իս-
լա մի գա ղա փա րա խո սու թյան վրա հեն վող հե տամ նաց 
Օս մա նյան կայս րու թյու նը կա սեց րեց բալ կա նյան ժո ղո-
վուրդ նե րի` սեր բեր, հույ ներ, բուլ ղար ներ, ալ բա նա ցի-
ներ, ռու մին ներ և այլն, զար գա ցու մը։ Նրանք են թարկ-
վում է ին ազ գային և կրո նա կան հա լա ծանք նե րի։ Բազ-
մա թիվ հար կեր է ին վճա րում, ծանր էր հատ կա պես գյու-
ղա ցի ու թյան վի ճա կը։ Խզ վել է ին այդ ժո ղո վուրդ նե րի 
բազ մաբ նույթ կա պե րը հա վա տա կից քրիս տո նյա Եվ րո-
պայի հետ։ Այն ժամ, ե րբ եվ րո պա կան ա ռա ջա տար ե րկր-
նե րում ձևա վոր վում էր ար դյու նա բե րա կան հա սա րա-
կու թյուն, Օս մա նյան կայս րու թյան հպա տակ ժո ղո վուրդ-
նե րը զրկ ված է ին ա ռա ջա դի մե լու և ար ժա նա պա տիվ 
կյան քով ապ րե լու հնա րա վո րու թյու նից։ 

Ա հա թե ին չու թուր քա կան նվաճ ման պա հից սկ սած 
բալ կա նյան ժո ղո վուրդ նե րը պայ քա րում է ին ի րենց ան-
կա խու թյան վե րա կանգն ման և ազ գային պե տու թյան 
ստեղծ ման հա մար։ Նրանք հե րո սա բար կռիվ ներ է ին 
մղում թուր քա կան տի րա պե տու թյու նը թո թա փե լու հա-
մար, սա կայն մինչև XIX դա րի սկիզ բը է ա կան հա ջո ղու-
թյուն նե րի չհա սան։ Ժո ղո վուրդ նե րի ա զա տա տենչ ո գին 
բարձր էր պա հում մեծ տա րա ծում գտած հայ դու կային 
շար ժու մը։ Հայ դուկ նե րը այն մար դիկ է ին, ով քեր մի այ-
նակ կամ փոքր խմ բե րով, սա րե րում ու ան տառ նե րում 
պատս պար վե լով, կռ վում է ին ի րենց հայ րե նի քի թշ նա-
մի նե րի դեմ։ Նրանք վրի ժա ռուա կան գոր ծո ղու թյուն ներ 
է ին ի րա կա նաց նում հատ կա պես թուրք պաշ տո նյա նե րի 

20 ԱԶ ԳԱՅԻՆ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
Ա ՌԱ ՋԱ ՑՈՒ ՄԸ ԲԱԼ ԿԱՆՅԱՆ 
ԹԵ ՐԱԿՂ ԶՈՒՄ

Հու նաս տա նի ա զա տագ րու-
թյան հա մար պայ քա րող 
« Ֆի լի կի հե տե րի ա» կազ մա-
կեր պու թյան զի նան շա նը

Հայ կա կան «Մ շակ» թեր-
թը բալ կա նյան ժո ղո-

վուրդ նե րի ա զա տագ րա-
կան պայ քա րի մա սին

 
Ար դեն մի ամ բողջ տա րի 
է, ի նչ Բալ կա նյան թե-
րակղ զու քրիս տո նյա ազ-
գը, զեն քը ձեռ քին, պայ-
քա րում է իր ա զա տու թյան 
հա մար…
Ն րանք գե րա դա սում են 
մեռ նել կռ վի դաշ տում, 
քան նո րից ը նկ նել թուր-
քա կան տի րա պե տու թյան 
լծի տակ, ո ւր մար դը զրկ-
ված է ա մե նա տար րա կան 
ի րա վունք նե րից։ Դա մի 
պա տե րազմ է, որ մղ վում 
է ոչ մի այն ա պս տամբ 
քրիս տո նյա ժո ղո վուրդ նե-
րի գո յու թյան պաշտ պա-
նու թյան հա մար, այլ քա-
ղա քակր թու թյան պա տե-
րազմ բար բա րո սու թյան 
դեմ։

1876 թ. հու լի սի 1
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հան դեպ։ Հայ դու կային շար ժու մը, ի նչ պես գի տեք, տա-
րած վեց նաև հայ կա կան մի ջա վայ րում։

Բալ կա նյան ժո ղո վուրդ նե րը, հատ կա պես սլա վոն նե-
րը, ի րենց ա զա տագ րա կան պայ քա րում ա ջակ ցու թյուն 
ստա ցան հզո րա ցող Ռու սաս տա նից։ Վեր ջինս XVIII դ. 
ե րկ րորդ կե սից հաղ թա կան պա տե րազմ ներ էր մղում 
Օս մա նյան կայս րու թյան դեմ և նպա տակ ու ներ ամ-
րապնդ վե լու այս տա րա ծաշր ջա նում։ Լու սա վո րա կան 
գա ղա փար նե րի և Ֆրան սի ա կան մեծ հե ղա փո խու թյան 
ազ դե ցու թյու նը շու տով հա սավ Բալ կա նյան թե րակղ զի, 
ին չը նույն պես նպաս տեց տե ղի ժո ղո վուրդ նե րի ա զա-
տագ րա կան պայ քա րի վե րել քին։ Պայ քա րի բո վում ամ-
րապնդ վում է ին նրանց ազ գային ի նք նա գի տակ ցու թյու-
նը և հա վա տը հաղ թա նա կի հան դեպ; Այս պես` մո տե նում 
էր նրանց ա զա տու թյան ժա մը։

Սեր բի այի, Ռու մի նի այի և 
Բուլ ղա րի այի ան կա խու թյան նվա ճու մը

Նա խորդ բաժ նից ի մա ցաք, որ Բալ կա նյան թե րակղ-
զում ա ռա ջի նը իր ան կա խու թյու նը վե րա կանգ նեց եվ րո-
պա կան քա ղա քակր թու թյան բնօր րան Հու նաս տա նը 
(1830թ)։ Դա ոգ ևո րեց թուր քա կան տի րա պե տու թյան տակ 
գտն վող բալ կա նյան մյուս ե րկր նե րին։ 

Ան կոտ րում կամք և հա վատ ցու ցա բե րե ցին սեր բե րը։ 
XIX դ. սկզ բի հաղ թա կան ա պս տամ բու թյան ար դյուն-
քում Սեր բի ան 1830 թ. դար ձավ ի նք նա վար իշ խա նու-
թյուն` Օս մա նյան կայս րու թյան կազ մում։ Դրա նից հե տո 
ա վե լի կազ մա կերպ ված բնույթ ստա ցավ ան կա խաց ման 

1878 թ. Բեռ լի նի 
վե հա ժո ղո վը
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գոր ծըն թա ցը։ Ռու սաս տա նի պա հան ջով թուր քա կան 
կա յա զոր նե րը դուրս բեր վե ցին Սեր բի այից։ Ե րկ րի ժո-
ղովր դա վա րաց ման հա մար կար ևոր նշա նա կու թյուն ու-
նե ցավ 1869 թ. ըն դուն ված Սահ մա նադ րու թյու նը։ 

Օս մա նայն տե րու թյան սահ ման նե րը հաս նում է ին 
Դա նուբ գե տի ձա խափ նյա տա րածք նե րը։ Այս տեղ վա-
ղուց ձևա վոր վել է ին եր կու ի նք նա վար իշ խա նու թյուն-
ներ՝ Վա լա խի ան և Մոլ դո վան։ Նրանց ի րա վունք նե րը, 
սա կայն, մշ տա պես ոտ նա հար վում է ին թուր քա կան սուլ-
թան նե րի կող մից։ Հա մառ պայ քա րի շնոր հիվ այս եր կու 
իշ խա նու թյուն նե րը 1859–1861 թթ. մի ա վոր վե ցին և ստեղ-
ծե ցին նոր պե տու թյուն` Ռու մի նի ան։ Նա դեռ լի ո վին ան-
կախ չէր` մի ո րոշ ժա մա նակ մնաց սուլ թա նի գե րիշ խա-
նու թյան տակ։ 

Ան կա խու թյան ու ղին մեծ դժ վա րու թյուն նե րով ան-
ցավ Բուլ ղա րի ան։ Այս տեղ ու ժեղ էր հայ դու կային շար-
ժու մը։ Բուլ ղար նե րը ժա մա նա կին օգ նել է ին հույ նե րին։ 
1869 թ. ստեղծ վեց պայ քա րի հե ղա փո խա կան կո մի տե, 
ո րի ազ դե ցու թյու նը շու տով տա րած վեց ամ բողջ ե րկ-
րում։ 1876 թ. բռնկ վեց բուլ ղար նե րի խո շոր ա պս տամ բու-
թյու նը։ Մեծ տե րու թյուն նե րը սուլ թա նից պա հան ջե ցին 
ի նք նա վա րու թյուն տալ Բուլ ղա րի ային։ Սուլ թա նը մեր-
ժեց։ Այդ նույն ժա մա նակ ոտ քի է ին կանգ նել նաև սեր բե-
րը, չեռ նո գո րի ա ցի նե րը և բոս նի ա ցի նե րը։ Թուր քա կան 
իշ խա նու թյուն նե րը ճն շե ցին ա պս տամ բու թյուն նե րը` 
ի րա կա նաց նե լով նաև ցե ղաս պա նա կան գոր ծո ղու թյուն-
ներ սլա վոն նե րի նկատ մամբ։

Ռու սաս տա նը, որ հա մար վում էր թուր քե րի գլ խա վոր 
թշ նա մին և սլա վոն նե րի գլ խա վոր պաշտ պա նը, 1877 թ. 
ապ րի լին պա տե րազմ հայ տա րա րեց Օս մա նյան կայս-
րու թյա նը։ Ռուս– թուր քա կան այս պա տե րազ մը մեծ նշա-
նա կու թյուն ու նե ցավ բալ կա նյան ե րկր նե րի ա զա տագր-
ման գոր ծում։

Ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներն ըն թա ցան եր կու ճա-
կատ նե րում (վեր հի շե’ք նաև Հայոց պատ մու թյան հա մա-
պա տաս խան դա սը)։ Ռու սա կան բա նա կը Բալ կա նյան 
ճա կա տում ջախ ջա խեց թշ նա մուն, ա զա տագ րեց Բուլ-
ղա րի ան և ը նդ հուպ մո տե ցավ Կ. Պոլ սին։ Ի սկ Կով կա-

ՄԿՐՏԻՉ ԽՐԻՄՅԱՆ
(1820–1907)

 
Ե կե ղե ցա կան– քա ղա քա կան 
գոր ծիչ, 1892 թ. ընտրվել է 
Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կոս։
 Պայ քա րել է հայոց ազ գային 
վե րածնն դի և ի նք նիշ խա նու-
թյան հա մար։ Նպա տա կին 
հե տա մուտ՝ դի մել է պայ քա-
րի տար բեր մի ջոց նե րի՝ լու-
սա վո րու թյան տա րա ծում, 
զի նյալ խմ բե րի կազ մա կեր-
պում, դի վա նա գի տա կան 
բա նակ ցու թյուն նե րի վա-
րում։
1877–1878 թթ. պա տե րազ մում 
Օս մա նյան տե րու թյան պար-
տու թյու նից հե տո դի վա նա-
գի տա կան ա ռա քե լու թյամբ 
այ ցե լել է Հռոմ, Փա րիզ, Լոն-
դոն։ Այ նու հետև ժա մա նել է 
Բեռ լին՝ վե հա ժո ղո վին մաս-
նակ ցե լու մտադ րու թյամբ։ 
Սա կայն ա պար դյուն։
 Հայոց հար ցը չգ տավ իր ար-
դա րա ցի լու ծու մը։ Այն դար-
ձավ մեծ տե րու թյուն նե րի դի-
վա նա գի տու թյան խա ղա-
քար տը։
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սյան ճա կա տում գրա վեց Ար դա հա նը, Բա թու մը, Կար սը 
և Է րզ րու մը։

1878 թ. փետր վա րի 19 –ին Կ.Պոլ սի մոտ գտն վող Սան 
Ստե ֆա նո բնա կա վայ րում կնք վեց հաշ տու թյան պայ մա-
նա գիր, ո րով Ռու սաս տա նը մե ծա պես ու ժե ղաց նում էր 
իր դիր քե րը Բալ կան նե րում և Կով կա սում։ Բնա կա նա-
բար մեծ տե րու թյուն նե րը չէ ին կա րող հաշտ վել դրա 
հետ։ Նրանք մի ա ցյալ ու ժե րով Ռու սաս տա նին ստի պե-
ցին վե րա նայել Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նա գի րը։ Այդ 
նպա տա կով 1878 թ. հու նի սին Բեռ լի նում հրա վիր վեց 
մեծ տե րու թյուն նե րի վե հա ժո ղով։ Հու լի սի 1 –ին կնք ված 
Բեռ լի նի պայ մա նագ րով ճա նաչ վեց Սեր բի այի, Ռու մի-
նի այի և Չեռ նո գո րի այի լի ա կա տար ան կա խու թյու նը։ 
Բուլ ղա րի այի տա րած քը եր կատ վեց։ Հյու սի սային Բուլ-

Բալ կա նյան պե տու թյուն նե րը 
1878–1913 թթ.

Ռու սաս տա նի հետ մեծ հույ-
սեր էր կա պում նաև հայ ժո-
ղո վուր դը։ XIX դ. ե րկ րորդ կե-
սին զար թոնք ապ րեց հայ 
ազ գային մշա կույ թը, ամ-
րապնդ վեց ազ գային ի նք նա-
գի տակ ցու թյու նը, ստեղծ վե-
ցին ա զա տագ րա կան կազ-
մա կեր պու թյուն ներ։ Հայ ժո-
ղովր դի ա զա տագ րա կան 
պայ քա րը, բալ կա նյան ժո ղո-
վուրդ նե րի հա մե մատ ա վե լի 
ուշ, նույն պես բռ նեց վե րել քի 
ու ղին։
1877–1878 թթ. ռուս– թուր քա-
կան պա տե րազ մը ոգ ևո րեց 
նաև հայե րին։ Սան Ստե ֆա-
նոյի պայ մա նագգ րի 16–րդ 
հոդ վա ծը պար տա վո րեց նում 
էր սուլ թա նին` Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նում կա տա րել բա-
րե փո խում ներ` հայե րի ան ձի, 
գույ քի, ազ գային կյան քի 
ա պա հո վու թյան ե րաշ խիք նե-
րով։ Մեկ այլ հոդ վա ծով այդ 
բա րե փո խում նե րի ե րաշ խա-
վո րը դառ նում էր ռու սա կան 
կող մը։ Բեռ լի նի վե հա ժո ղո-
վում պատ կե րը փոխ վեց. 
պայ մա նագ րի 61–րդ հոդ վա-
ծով այդ բա րե փո խում նե րի 
ըն թաց քին մի այն հետ ևե լու 
է ին եվ րո պա կան վեց տե րու-
թյուն նե րը։ Սուլ թա նից ստա-
նա լով զա նա զան զի ջում ներ` 
վեր ջին ներս հե տա գա յում 
ո չինչ չա րե ցին դրանք ի րա-
կա նաց նե լու հա մար։ Այս պես 
Հայ կա կան հար ցը դար ձավ 
մի ջազ գային դի վա նա գի տու-
թյան հիմ նախն դիր։
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ղա րի ան դար ձավ ի նք նիշ խան պե տու թյուն։ Հա րա վային 
մա սը ստա ցավ ի նք նա վա րու թյուն և մնաց սուլ թա նի գե-
րիշ խա նու թյան տակ։ Ռու սաս տա նին ան ցավ Հա յաս տա-
նի մի մա սը` Կարս կենտ րո նով, ի նչ պես նաև Բա թում 
նա վա հանգս տային քա ղա քը։

Բալ կա նյան ե րկր նե րի 
ան կա խու թյան գոր ծըն թա ցի ա վար տը

Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վից հե տո շա րու նակ վեց բալ կա-
նյան ժո ղո վուրդ նե րի ան կա խու թյան գոր ծըն թա ցը։ Մի 
քա նի տա րի ան ց մի ա վոր վեց եր կատ ված Բուլ ղա րի ան։ 
Ի սկ 1908 թ., ե րբ Ա վստ րո– Հուն գա րի ան Օս մա նյան կայս-
րու թյու նից բռ նա զավ թեց Բոս նի այի և Հեր ցե գո վի նայի 
տա րած քը, Բուլ ղա րի ան հայ տա րա րեց իր լի ա կա տար 
ան կա խու թյան մա սին։

Բալ կա նյան նո րան կախ պե տու թյուն նե րի միջև շու-
տով ի հայտ ե կան տա րած քային հա կա սու թյուն ներ։ Սա-
կայն մի պահ նրանք մի ա վոր վե ցին։ Հու նաս տա նը, Սեր-
բի ան, Բուլ ղա րի ան և Չեռ նո գո րի ան ստեղ ծե ցին ռազ-
մա կան դա շինք ու 1912 թ. հոկ տեմ բե րին պա տե րազմ 
սկ սե ցին Օս մա նյան կայս րու թյան դեմ։ Գլ խա վոր նպա-
տա կան էր թուր քե րին դուրս վռն դել Եվ րո պայից։ Այս-
պես կոչ ված Բալ կա նյան ա ռա ջին պա տե րազ մում 
նրանք ջախ ջա խե ցին թշ նա մուն և հա սան ի րենց գլ խա-
վոր նպա տա կին։ Կար ևոր ար դյունք նե րից էր այն, որ 
պաշ տո նա պես ճա նաչ վեց Ալ բա նի այի ան կա խու թյու նը։

Սա կայն դաշ նա կից նե րի միջև լուրջ խն դիր ներ ծա գե-
ցին թուր քե րից խլ ված տա րածք նե րի բա ժան ման ժա մա-
նակ։ Ար դյուն քում` 1913 թ. ամ ռա նը սկս վեց Բալ կա նյան 
ե րկ րորդ պա տե րազ մը` Բուլ ղա րի այի և նրա ե րեկ վա 
դաշ նա կից ներ Հու նաս տա նի ու Սեր բի այի միջև։ Վեր-
ջին նե րիս մի ա ցան նաև Ռու մի նի ան և Թուր քի ան։ Բուլ-
ղա րա կան բա նա կը մի քա նի օր մի այն կա րո ղա ցավ դի-
մադ րել։ Տա րած քային ձեռք բե րում ներ ու նե ցան Հու նաս-
տա նը, Սեր բի ան և Ռու մի նի ան։ Ի սկ թուր քե րին հա ջող-
վեց կառ չած մնալ Եվ րո պային` պա հե լով մի փոքր տա-
րածք՝ Ադ րի ա նա պո լիս կենտ րո նով։

Բալ կա նյան ժո ղո վուրդ նե րի ան կա խու թյան գոր ծըն-
թացն իր ա վար տին հա սավ մի այն Ա ռա ջին աշ խար հա-

Հայ կա կան «Մ շակ» թեր թը 
Բալ կա նյան ժո ղո վուրդ նե րի 
ա զա տագ րա կան պայ քա րի 
մա սին
Ար դեն մի ամ բողջ տա րի է, 
ի նչ Բալ կա նյան թե րակղ զու 
քրիս տո նյա ազ գը զեն քը ձեռ-
քին պայ քա րում է իր ա զա-
տու թյան հա մար…Ն րանք գե-
րա դա սում են մեռ նել կռ վի 
դաշ տում, քան նո րից ը նկ նել 
թուր քա կան տի րա պե տու-
թյան լծի տակ, ուր մար դը 
զրկ ված է ա մե նա տար րա կան 
ի րա վունք նե րից։ Դա մի պա-
տե րազմ է, որ մղ վում է ոչ մի-
այն ա պս տամբ քրիս տո նյա 
ժո ղո վուրդ նե րի գո յու թյան 
պաշտ պա նու թյան հա մար, 
այլ քա ղա քակր թու թյան պա-
տե րազմ բար բա րո սու թյան 
դեմ։ 

(1876 թ. հու լի սի 1)
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Վեր հի շե’ք, թե ե ՞րբ և ի նչ պե՞ս բալ կա նյան ե րկր նե րը հայտն վե ցին Օս մա յան 

կայս րու թյան կազ մում։ Ներ կա յաց րե’ք դրա հետ ևանք նե րը։
2. Ով քե՞ր է ին հայ դուկ նե րը։
3. Ո րո՞նք է ին բալ կա նյան ժո ղո վուրդ նե րի ա զա տագ րա կան պայ քա րի վե րել քի 

պայ ման նե րը XIX դա րում։
4. Ե ՞րբ են օս մա նյան լծից ա զա տագր վել Սեր բի ան, Ռու մի նի ան և Բուլ ղա րի ան։ 

Նրան ցից ո րի՞ ան կա խա ցումն էր ա վե լի տևա կան ու դժ վար։
5. Ո րո՞նք է ին 1877–1878 թթ. ռուս– թուր քա կան պա տե րազ մի պատ ճառ նե րը, ներ-

կա յաց րե’ք դրա հիմ նա կան ար դյունք նե րը։
6. Ե ՞րբ են տե ղի ու նե ցել Բալ կա նյան ա ռա ջին և ե րկ րորդ պա տե րազմ նե րը։ Նշե’ք 

դրանց պատ ճառ նե րը և ար դյունք նե րը։
7. Ե ՞րբ է ա վարտ վել Օս մա նյան կայս րու թյու նից բալ կա նյան ժո ղո վուրդ նե րի ան-

կա խա ցու մը։ Ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նե ցավ ազ գային պե տու թյուն նե րի ստեղ-
ծու մը նրանց հա մար։

Քն նարկ ման հարց
Ին չո՞ւ վե րա նայ վեց Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նա գի րը։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
Հայ դուկ, Սեր բի ա, Ռու մի նի ա, Չեռ նո գո րի ա, Բուլ ղա րի ա, 1877–1878 թթ. ռուս– 
թուր քա կան պա տե րազմ, Սան Ստե ֆա նոյի և Բեռ լի նի պայ մա նագ րեր, Հայ կա-
կան հարց, Ալ բա նի ա, Բալ կա նյան ա ռա ջին և ե րկ րորդ պա տե րազմ ներ

մար տից հե տո։ Այս պի սով` տևա կան պայ քա րի ար դյուն-
քում նրանք, ի վեր ջո, հա սան բաղ ձա լի նպա տա կին։

Բալ կա նյան ե րկր ներն ան կա խու թյան շնոր հիվ կր կին 
Եվ րո պայի մաս կազ մե ցին։ Աշ խու ժա ցան և զար գա ցան 
նրանց հա սա րա կա կան կյան քի տն տե սա կան, քա ղա քա-
կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային ո լորտ նե րը։ Աս տի-
ճա նա բար ծա վալ վեց ար դի ա կա նաց ման գոր ծըն թա ցը։ 

Այս պես` ազ գային այդ նոր պե տու թյուն նե րում սկ-
սեց ձևա վոր վել ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյուն։
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Բազ մազգ պե տու թյուն

Միջ նա դա րի պատ մու թյու նից գի տեք, որ Եվ րո պա յում 
ստեղծ վե ցին ա ռա ջին ազ գային պե տու թյուն նե րը` Ա նգ-
լի ա, Ֆրան սի ա և այլն։ Նոր դա րե րում այս գոր ծըն թա ցը 
ծա վալ վեց ոչ մի այն Եվ րո պա յում, այլ նաև Ա մե րի կա յում, 
ա ռա ջա ցան բազ մա թիվ նոր ազ գային պե տու թյուն ներ 
(վեր հի շե’ք նա խորդ դա սե րը)։ Ազ գե րի գի տակ ցու թյան 
մեջ ամ րա կայ վում էր հայ րե նի քի գա ղա փա րը։ Հայ րե նի-
քը ոչ մի այն հոգ ևոր ի մաստ ու ներ, այլև ներ կա յա նում էր 
որ պես ո րո շա կի պատ մաաշ խար հագ րա կան տա րածք։ 
Ազ գե րը այն ժա մա նակ նե րում, ի նչ պես և մեր օ րե րում, 
ձգ տում է ին ի րենց հայ րե նի քում ապ րել ան կախ և ա զատ 
օ տա րի տի րա պե տու թյու նից ու ճն շում նե րից։ Նրանք ու-
զում է ին ի նք նու րույն տնօ րի նել ի րենց կյան քը, ի րենց 
հայ րե նի քում ստեղ ծել սե փա կան պե տու թյուն ու զար-
գա նալ։ Եվ դա բնա կան եր ևույթ էր, այն պի սին, ի նչ պի-
սին որ մար դիկ պայ քա րում է ին ժո ղովր դա վա րա կան 
ի րա վունք նե րի և ա զատ ու ար դար հա սա րա կու թյու նում 
ապ րե լու հա մար։ Ա զա տու թյան և ան կա խու թյան ազ գե-
րը հաս նում է ին հա մառ պայ քա րի, հա վա քա կան կամ քի 
դրս ևոր ման ու հա ճախ մեծ զո հո ղու թյուն նե րի գնով։

Նոր ժա մա նակ նե րում ազ գային պե տու թյուն նե րի 
կող քին գո յու թյուն ու նե ին նաև բազ մազգ պե տու թյուն-
ներ։ Բազ մազգ տե րու թյան բնո րոշ կողմն այն էր, որ տի-
րա պե տող ազ գի գե րիշ խա նու թյան ներ քո գտն վում է ին 
տաս նյակ նվաճ ված ազ գեր և ժո ղո վուրդ ներ։ Ճիշտ է, 
նրանք ապ րում է ին ի րենց հայ րե նիք նե րում, սա կայն չու-
նե ին ի րենց լե զուն և մշա կույ թը ա զա տո րեն զար գաց նե-
լու ի րա վունք, են թարկ վում է ին ազ գային ու կրո նա կան 
խտ րա կա նու թյան։ Բնա կա նա բար, ճնշ ված ազ գե րը պայ-
քա րում է ին ի րենց ի րա վունք նե րի հա մար և գլ խա վոր 
նպա տակ դնում ան կա խու թյան հաս նե լը։

21 ԱԶ ԳԱՅԻՆ ՀԻՆ ՄԱԽՆ ԴԻ ՐԸ 
ԲԱԶ ՄԱԶԳ ՏԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐՈՒՄ
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Բազ մազգ պե տու թյուն նե րը սո վո րա բար կոչ վել են 
կայս րու թյուն ներ կամ տե րու թյուն ներ։ Նոր դա րե րում այդ-
պի սի տե րու թյուն նե րի բնո րոշ օ րի նակ է ին Ռու սաս տա նը, 
Ա վստ րո–Հուն գա րի ան և Օս մա նյան Թուր քի ան։ Այս դա-
սին կխո սենք ա ռա ջին եր կու կայս րու թյուն նե րի մա սին։

Ավստ րո–Հուն գա րի ա ե րկ մի աս նա կան 
պե տու թյան ա ռա ջա ցու մը

Նոր դա րե րում Ա վստ րի ա կան բազ մազգ մի ա պե տու-
թյու նը դաս վում էր հզոր պե տու թյուն նե րի շար քում։ 1804 
թ. այն հռ չակ վեց կայս րու թյուն` ի հա կակ շիռ Նա պո լե ո-
նի կայս րու թյան։ Ե րկ րում տի րա պե տող ազ գը ա վստ րի-
ա կան գեր մա նա ցի ներն է ին` Հաբս բուրգ նե րի հարս տու-
թյան կայս րե րի գլ խա վո րու թյամբ։ Բուն Ա վստ րի այից 
բա ցի` նրա կազ մի մեջ է ին Հուն գա րի ան, Չե խի ան, Խոր-
վա թի ան, Սլո վա կի ան, ի նչ պես նաև ի տա լա կան, լե հա-
կան և սեր բա կան ո րոշ տա րածք ներ։

Հաբս բուրգ նե րի տի րա պե տու թյան տակ գտն վող ազ-
գե րը ձգ տում է ին ան կա խու թյան։ Պայ քա րի տոն տվող-
նե րը հուն գար նե րը և ի տա լա ցի ներն է ին, ո րոնք 1848–
1849 թթ. ազ գային հե ղա փո խու թյուն ծա վա լե ցին։ Մի այն 
Ռու սաս տա նի ռազ մա կան օգ նու թյան շնոր հիվ Ա վստ րի-
ան չտ րոհ վեց։ Սա կայն կայս րու թյու նը զգա լի ո րեն թու-
լա ցավ։ Ե րկ րում չդա դա րե ցին ազ գային շար ժում նե րը։ 
Մի ջազ գային աս պա րե զում նա հայտն վեց մե կու սաց ված 
վի ճա կում, ի սկ 1866 թ. Պրու սի այի դեմ պա տե րազ մում 
ջախ ջա խիչ պար տու թյուն կրեց։ 

Այս ի րա վի ճա կում Հաբս բուրգ նե րը կայս րու թյու նը 
փր կե լու նպա տա կով հա մա ձայ նու թյան ե կան հուն գա-
րա կան վեր նա խա վի հետ։ 1867 թ. ըն դուն վեց Սահ մա-
նադ րու թյուն, ո րով Ա վստ րի ա կան կայս րու թյու նը վե-
րած վեց ե րկ մի աս նա կան կայս րու թյան` Ա վստ րո– Հուն-
գա րի ա ա նու նով։ Այն սահ մա նադ րա կան մի ա պե տու-
թյուն էր, ու ներ դաշ նային կա ռուց վածք` բաղ կա ցած 
Ա վստ րի ա և Հուն գա րի ա մա սե րից։ Տե րու թյան գլուխ 
կանգ նած էր ա վստ րի ա կան կայս րը, ո րը մի ա ժա մա նակ 
հան դի սա նում էր նաև Հուն գա րի այի թա գա վոր։ Ը նդ հա-
նուր է ին մի այն հա մա կայ սե րա կան բա նա կը, ֆի նանս-
նե րի և ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյուն նե րը։ 
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Մնա ցած հար ցե րում նրանք ի նք նու րույն է ին, յու րա քան-
չյուրն ու ներ իր խորհր դա րա նը և կա ռա վա րու թյու նը։ 

Ավստ րի ա կան իշ խող վեր նա խա վը հույս ու ներ այդ 
քայ լով պահ պա նել կայս րու թյան ամ բող ջա կա նու թյու նը։ 
Ո րոշ ի րա վունք ներ տր վե ցին նաև են թա կա մյուս ազ գե-
րին` հատ կա պես մշա կու թային և կրո նա կան հար ցե րում։ 
Սա կայն հուն գար նե րին ար տո նյալ կար գա վի ճակ տա լը 
խթա նեց սլա վոն նե րի ա զա տագ րա կան պայ քա րը։

XIX դ. վեր ջե րին ե րկ մի աս նա կան կայս րու թյու նը մեծ 
ա ռա ջըն թաց ու նե ցավ տն տե սա կան և սո ցի ա լա կան 
ո լորտ նե րում։ Ձևա վոր վում էր ար դյու նա բե րա կան հա-
սա րա կու թյուն, բա րե լավ վում է ին մարդ կանց կյան քի 
պայ ման նե րը, փոխ վում էր նրանց ապ րե լա կեր պը։ Սա-
կայն ազ գային հիմ նախն դի րը այդ պես էլ չլուծ վեց, շա-
րու նակ վեց ճնշ ված ազ գե րի ան կա խու թյան հա մար պայ-
քա րը։ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տին ե րկ մի աս-
նա կան կայս րու թյու նը դա դա րեց գո յու թյուն ու նե նա լուց։

Ռու սաս տա նյան կայս րու թյու նը

Ռու սաս տա նը կայս րու թյուն էր հռ չակ վել Պյոտր Մե-
ծի կող մից դեռ 1721 թ.։ Դրա նից հե տո այն շա րու նա կա-
բար ըն դար ձակ վե լով դար ձավ աշ խար հում ա մե նա մեծ 

Ռու սա կան տե րու թյու նը 
1796–1914 թթ.



119

կայս րու թյու նը։ Ռու սաս տա նի սահ ման նե րը XIX դ. վեր-
ջին Ար ևե լյան Եվ րո պայից հաս նում է ին մինչև Խա ղաղ 
օվ կի ա նոս, Սա ռու ցյալ օվ կի ա նո սից մինչև Ի րան և Հնդ-
կաս տան։ Այս տեղ ապ րում է ին հա սա րա կա կան զար-
գաց ման տար բեր մա կար դա կի վրա գտն վող բազ մա թիվ 
ազ գեր ու ժո ղո վուրդ ներ։

Տի րա պե տող ազ գը ռուս ներն է ին, ո րոնք կազ մում 
է ին կայս րու թյան բնակ չու թյան շուրջ 43 տո կո սը։ Սլա վո-
նա կան մյուս ժո ղո վուրդ նե րը` ուկ րաի նա ցի նե րը և բե լա-
ռուս նե րը, գտն վում է ին զար գաց ման հա մե մա տա բար 
տա նե լի պայ ման նե րում։ Ճիշտ է, նրանք չու նե ին ի նք նա-
վա րու թյուն, բայց ռուս նե րի հետ մի ա սին կազ մում է ին 
կայս րու թյան մի ջու կը և բնակ չու թյան գե րակ շիռ մա սը։ 

Ի րենց հա սա րա կա կան զար գաց մամբ նրանք, սա-
կայն, զգա լի ո րեն հետ է ին մնում եվ րո պա կան ազ գե րից։ 
Դրա գլ խա վոր պատ ճա ռը ան սահ մա նա փակ մի ա պե-
տու թյունն է ր։ Եր կար ժա մա նակ պահ պան վում էր ճոր-
տա տի րու թյու նը, և ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու-
թյուն սկ սեց ձևա վոր վել մի այն XIX դ. վեր ջե րից։ Տե րու-
թյան տար բեր մա սե րի, հատ կա պես ծայ րա մա սային շր-
ջան նե րի, միջև թույլ է ին զար գա ցած տն տե սա կան կա-
պե րը, ան բա վա րար է ին հա ղոր դակ ցու թյան ար դի ա կան 
մի ջոց նե րըը։ Ա հա թե ին չու կայս րու թյան մի աս նա կա նու-
թյու նը պահ պան վում էր ահ ռե լի չա փե րի հա սած պե տա-
կան ա պա րա տի և ռազ մա կան ու ժի շնոր հիվ։ Մշ տա կան 
է ին դար ձել ազ գային ու կրո նա կան ճն շում նե րը։

XIX դա րում սկ սեց ծա վալ վել են թա կա ե րկր նե րի ու 
ազ գե րի ա զա տագ րա կան պայ քա րը։ Ան կա խու թյան վե-

Ալ. Ման թաշյանցը հայ խո շոր ձեռ նե րեց և բա րե րար էր։ Հարս տու թյան 
հիմ քը Բաք վի նավ թա հո րերն է ին և նավ թամ շակ ման գոր ծա րան նե րը։ 
1899 թ. հիմ նել է «Ալ. Ման թա շյանց և ը նկ. ա ռևտ րա կան տուն» ըն կե-
րու թյու նը։ Այն իր բա ժան մունք ներն ու ներ աշ խար հի բա զում ե րկր նե-
րում՝ Ա նգ լի ա, Լե հաս տան, Ռու մի նի ա, Հնդ կաս տան, Թուր քի ա, Ի րան 
և այ լուր։ Վայե լել է ռու սա կան կա ռա վա րու թյան հո վա նա վո րու թյու նը։
Զ բաղ վել է բա րե գոր ծու թյամբ, մի ջոց ներ է տրա մադ րել ազ գային, 
ե կե ղե ցա կան, մշա կու թային, կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րին։ Նրա 
նյու թա կան օ ժան դա կու թյամբ բարձ րա գույն կր թու թյուն են ստա ցել 
հա րյու րա վոր հայ ե րի տա սարդ ներ։ Նա խա տե սում էր հիմ նել ազ գային 
հա մալ սա րան և հա յա գի տա կան ա կա դե մի ա։
1895 թ. ը նտր վել է « Կով կա սի հայոց բա րե գոր ծա կան ըն կե րու թյան» 
պատ վա վոր նա խա գահ։ Սի րում էր կրկ նել. «Իմ ու նեց ված քը վեր ջին 
հաշ վով ազ գիս ու նեց վածքն է»։

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՄԱՆ ԹԱՇՅԱՆՑ
(1842–1911)
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րա կանգն ման հա մար բազ միցս ա պս տամ բեց եր բեմ նի 
հզոր Լե հաս տա նը, ի նք նա վա րու թյան հա մար տևա կան 
պայ քար մղե ցին Ֆին լան դի ան և Ուկ րաի նան։ Ազ գային 
ի նք նու թյու նը պահ պա նում է ին հա մե մա տա բար զար-
գա ցած վի ճա կում գտն վող լա տիշ նե րը, լիտ վա ցի նե րը և 
էս տո նա ցի նե րը։ 

Ինչ պես գի տեք, XIX դ. սկզբ նե րին Ռու սաս տա նը դուրս 
մղեց Ի րա նին և ա վար տեց Այսր կով կա սի նվա ճու մը։ Ար-
ևե լյան Հա յաս տա նը, Վրաս տա նը և մահ մե դա կան խա-
նու թյուն նե րը (ներ կայիս Ա դր բե ջա նի տա րած քում) դր վե-
ցին ռու սա կան վար չա կար գի ան մի ջա կան կա ռա վար ման 
ներ քո։ Ազ գային գոր ծո նը ան տե սե լով` կա տար վեց ա նար-
դար սահ մա նա բա ժա նում, ստեղծ վե ցին նա հանգ ներ և 
մար զեր։ Դրան ցից կազ մա վոր վեց Կով կա սի փո խար քա-
յու թյու նը՝ Թիֆ լիս կենտ րո նով։ Այն ազ գային ի նք նա վա-
րու թյուն չէր, այլ կայս րու թյան վար չա կան ա ռան ձին մի ա-
վոր։ Ա ռա վել զար գա ցած է ին Թիֆ լի սը և Բա քուն։ Դրան-
ցում ապ րում է ին մեծ թվով հայեր, ով քեր լուրջ հա ջո ղու-
թյուն նե րի հա սան տն տե սու թյան և մշա կույ թի տար բեր 
աս պա րեզ նե րում, ա մե նա մեծ ներդ րումն ու նե ցան այդ 
քա ղաք նե րի զար գաց ման գոր ծում։ 

Ցա րա կան կայս րու թյան կազ մում էր նաև Մի ջին Ա սի-
ան, ո րի նվա ճումն ա վարտ վեց մի այն XIX դ. ե րկ րորդ կե-
սին։ Տե ղի մահ մե դա կան ժո ղո վուրդ նե րը՝ ղա զախ նե րը, 
ուզ բեկ նե րը, թուրք մեն նե րը, ղր ղըզ նե րը, տա ջիկ նե րը, 
ապ րում է ին ա վան դա կան ներ փակ ապ րե լա կեր պով և 
դուրս է ին մնա ցել ար դի ա կա նաց ման գոր ծըն թա ցից։

Կայս րու թյան նվա ճած ազ գե րը չու նե ին ի րենց ներ քին 
կյան քի (լե զու, մշա կույթ, դպ րոց, կրոն) կա ռա վար ման ան-
խախտ ի րա վունք ներ։ Ե թե մշա կու թային կամ կրո նա կան 
ո րոշ ի րա վունք ներ է ին տր վում, ա պա դրանք պար բե րա-
բար ոտ նա հար վում է ին կամ վե րաց վում, ի նչ պես օ րի նակ, 
հայե րի պա րա գա յում։ Ռո մա նով նե րի մե ծա պե տա կան 
վար չա կար գը շա րու նա կա բար վա րում էր ոչ ռուս ազ գե րի 
ռու սաց ման քա ղա քա կա նու թյուն։ Պատ կե րա վոր` Ռու սաս-
տա նին, ի նչ պես և Ա վստ րո–Հուն գա րի ային, ան վա նում 
է ին « ժո ղո վուրդ նե րի բանտ»։ Այդ պատ ճա ռով ա վե լի ու-
ժե ղա ցավ ճնշ ված ազ գե րի ան կա խու թյան ձգ տու մը։ 

Այ դու հան դերձ, ռու սա կան գե րիշ խա նու թյու նը ու նե-
ցավ նաև ո րոշ դրա կան ար դյունք ներ։ Շատ ժո ղո վուրդ-
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ներ Ռու սաս տա նյան կայս րու թյան ար դի ա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցի մի ջո ցով ծա նո թա ցան ար դյու նա բե րա կան 
հա սա րա կու թյան ձեռք բե րում նե րին՝ եր կա թու ղի, ավ-
տո մե քե նա, է լեկտ րա կա նու թյուն, տրամ վայ, հե ռա հա-
ղոր դակ ցում և այլն։

Բազ մազգ կայս րու թյան ժո ղո վուրդ ներն ի րենց ա զա-
տագ րու թյան հույ սե րը կա պում է ին Ռու սաս տա նի ժո-
ղովր դա վա րաց ման հետ։ Նրանց ա կա նա վոր ներ կա յա-
ցու ցիչ նե րը մաս նակ ցում է ին ե րկ րում թափ առ նող հե ղա-
փո խա կան շար ժում նե րին։ Կայս րու թյան ներ քին կյան քի 
հիմ նախն դիր նե րը, այդ թվում ազ գայի նը, ժա մա նա կին 
չլուծ վե ցին։ Այդ պատ ճա ռով Ռու սաս տա նյան կայս րու-
թյու նը 1917 թվա կա նի փետր վա րին ան կում ապ րեց։ 

Այս պի սով` ազ գային հար ցը բազ մազգ կայս րու-
թյուն նե րի հա մար մնաց ան լու ծե լի հիմ նախն դիր, և 
նոր դա րե րի ա վար տին նրանք կոր ծան վե ցին։

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Վեր հի շե’ք, թե ի նչ է ազ գային պե տու թյու նը։ Ին չու՞ են բո լոր ազ գե րը ձգ տում 

ու նե նալ ան կախ պե տու թյուն։
2. Ը նդ հա նուր կող մե րով բնու թագ րե’ք բազ մազգ պե տու թյու նը։ Նշե՛ք Ձեզ հայտ-

նի մի քա նի բազ մազգ պե տու թյուն ներ։
3. Թվար կե՛ք Ա վստ րի ա կան կայս րու թյան կազ մում գտն վող ե րկր ներ ու ժո ղո-

վուրդ նե րի։
4. Ո ՞րն էր Ա վստ րո– Հուն գա րի ա ե րկ մի աս նա կան տե րու թյան ստեղծ ման պատ-

ճա ռը։ Ե ՞րբ է այն ա ռա ջա ցել և ի ՞նչ կա ռուց վածք ու ներ։
5. Ե ՞րբ է ստեղծ վել Ռու սաս տա նյան կայս րու թյու նը։ Թվար կե՛ք այդ կայս րու թյու-

նում ապ րող ազ գե րի և ժո ղո վուրդ նե րի։
6. Ներ կա յաց րե’ք ռու սա կան գե րիշ խա նու թյան բա ցա սա կան և դրա կան կող մե րը 

Ռու սաս տա նում ապ րող ազ գե րի և ժո ղո վուրդ նե րի հա մար։
7. Ի ՞նչ տեղ է ին զբա ղեց նում հայե րը Ռու սաս տա նյան կայս րու թյու նում։

Քն նարկ ման հարց
Ին չու՞ են բազ մազգ կայս րու թյուն նե րը փլուզ վում։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ, ար տա հայ տու թյուն ներ
Բազ մազգ պե տու թյուն, Հաբս բուրգ նե րի հարս տու թյուն, ե րկ մի աս նա կան կայս-
րու թյուն, Ա վստ րո– Հուն գա րի ա, Ռու սաս տա նյան կայս րու թյուն, « ժո ղո վուրդ նե րի 
բանտ», Կով կա սի փո խար քա յու թյուն։
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Օս մա նյան կայս րու թյան բա րե փո խում նե րի 
ձա խո ղու մը

Օս մա նյան տե րու թյու նում ի րա կա նաց վող ա րևմ տա-
մետ բա րե նո րո գում նե րը, ի նչ պես աս վել է, ստա ցան 
թան զի մաթ ան վա նու մը։ Այդ բա րե նո րո գում նե րը, որ 
սկս վել է ին ի րա կա նաց վել 1839 թ., ի վի ճա կի չե ղան 
հաղ թա հա րե լու ե րկ րի հե տամ նա ցու թյու նը։ Չհա ջող վեց 
նաև թու լաց նել հպա տակ քրիս տո նյա ժո ղո վուրդ նե րի 
ազ գային –ա զա տագ րա կան շար ժում նե րը։

Ռու սաս տա նը 1853 թ. պա տե րազմ սկ սեց Օս մա նյան 
կայս րու թյան դեմ։ Ա նգ լի ան ու Ֆրան սի ան ա ջակ ցե ցին 
Օս մա նյան կայս րու թյա նը։ Սկիզբ ա ռած Ղրի մի պա տե-
րազ մը ա վարտ վեց 1856 թ. Ռու սաս տա նի պար տու թյամբ։ 
Ար դյուն քում՝ Օս մա նյան կայս րու թյու նում ու ժե ղա ցավ 
Ա նգ լի այի ու Ֆրան սի այի ազ դե ցու թյու նը։

Դժ գո հու թյու նը հա մա կել էր նաև իշ խող թուր քա կան 
տար րին, ին չի ար դյուն քում ա ռա ջա ցավ « նոր օս ման ցի-
ներ» ը նդ դի մա դիր շար ժու մը։ Ը ստ նրանց ծրագ րի՝ կայս-
րու թյան տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյան պահ պան-
ման մի ակ մի ջո ցը սուլ թա նի իշ խա նու թյան սահ մա նա-
փա կումն էր և սահ մա նադ րու թյան հռ չա կու մը։

1876 թ. Օս մա նյան կայս րու թյան ճգ նա ժա մը սուր 
բնույթ ըն դու նեց։ Նոր գահ բարձ րա ցած Աբ դուլ Հա միդ 
II –ը իր հրո վար տա կով ազ դա րա րեց սահ մա նադ րու թյան 
ըն դու նու մը։ Սա թան զի մա թի շր ջա նի (1839–1876) վեր ջին 
բա րե նո րո գումն է ր։ 

Ընտր վեց օս մա նյան խորհր դա րան։ Սա կայն Աբ դուլ 
Հա մի դը 1878 թ. ցրեց խորհր դա րա նը և հաս տա տեց իր 
մի անձ նյա կա ռա վար ման բռ նա տի րա կան հա մա կար գը։ 
Կաս կա ծա միտ և վախ կոտ սուլ թա նը ստեղ ծեց հզոր 
գաղտ նի ոս տի կա նա կան ծա ռա յու թյուն և հաս տա տեց 
խիստ գրաքն նու թյուն։ԱԲԴՈՒԼ ՀԱՄԻԴ II

(1842–1918)

22 ՕՍ ՄԱՆՅԱՆ ԿԱՅՍ ՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ Ի ՐԱ ՆԻ 
ԱՐ ԴԻ Ա ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ ՓՈՐ ՁԵ ՐԸ
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Ն րա գոր ծու նե ու թյու նը շատ դեպ քե րում վե րած վում 
էր զա վեշ տի։ Այս պես, օ րի նակ՝ ար գել ված էր օգ տա գոր-
ծել H2O բա նաձ ևը, քա նի որ այն կա րող էր հաս կաց վել 
որ պես « Հա միդ II –ը հա վա սար է զրոյի»։ Պա տա հա կան 
չէ, որ ժա մա նա կա կից ներն Աբ դուլ Հա միդ II –ի կա ռա-
վար ման շր ջա նը բնու թագ րում է ին որ պես « զու լյում», 
ին չը կա րե լի է թարգ մա նել որ պես զանգ վա ծային ա հա-
բե կում և կո տո րած։ Ի սկ նրան ան վա նում է ին «ա րյու-
նար բու» կամ « կար միր սուլ թան»։

Սուլ թա նը, վերջ դնե լով ա րևմ տա մետ բա րե նո րո-
գում նե րի քա ղա քա կա նու թյա նը, որ դեգ րեց հա մաիս լա-
մա կա նու թյան (պա նիս լա միզմ) քա ղա քա կա նու թյու նը։ 
Դրա նպա տակն էր հա մախմ բել աշ խար հի մու սուլ ման 
ժո ղո վուրդ նե րին Օս մա նյան կայս րու թյան ղե կա վա րու-
թյան ներ քո։ 

Աբ դուլ Հա միդ II –ի կա ռա վար ման շր ջա նում ա վե լի 
ակ նա ռու դար ձավ կայս րու թյան հե տամ նա ցու թյու նը, 
ու ժե ղա ցավ նրա կախ վա ծու թյունն ար տա սահ մա նյան 
կա պի տա լից։

XIX դա րի 70 –ա կան թթ., ար դեն գի տեք, մի ջազ գային 
բնույթ ձեռք բե րեց Հայ կա կան հար ցը։ Աբ դուլ Հա մի դը 
հայ ժո ղովր դի ազ գային –ա զա տագ րա կան շար ժու մը 

Օսմանյան տերությունը 
1914 թ.
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կա սեց նե լու նպա տա կով ստեղ ծեց քր դե րից կազմ ված 
« հա մի դի ե» հրո սա կախմ բե րը։ Վեր ջին ներս, ահ ու սար-
սափ տա րա ծե լով հայ խա ղաղ բնակ չու թյան շր ջա նում, 
ստի պում է ին նրանց ար տա գաղ թել հայ րե նի հո ղե րից։

Սա կայն դա դեռ բո լո րը չէր։ 1894–1896 թթ. թուր քա-
կան իշ խա նու թյուն ներն սկ սե ցին հայ ժո ղովր դի ցե ղաս-
պա նա կան ծրագ րի ի րա գոր ծու մը։ Նրանց նպա տակն էր 
հայե րին ֆի զի կա պես ո չն չաց նել ի րենց պատ մա կան 
հայ րե նի քում և այդ պես « լու ծել» Հայ կա կան հար ցը։ 
Զանգ վա ծային կո տո րած նե րին զոհ գնա ցին շուրջ 300 
հա զար հայեր։

Ե րիտ թուր քա կան շար ժու մը, 
1908 թ. պե տա կան հե ղաշր ջու մը

Աբ դուլ Հա միդ II –ի բռ նա տի րա կան քա ղա քա կա նու-
թյու նը դժ գո հու թյուն էր ա ռա ջաց րել նաև թուր քա կան 
մի ջա վայ րում։ 1889 թ. ստեղծ վեց գաղտ նի կազ մա կեր-
պու թյուն՝ « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն»։ Դրա նպա-
տակն էր գա հըն կեց ա նել սուլ թա նին և վե րա կանգ նել 
սահ մա նադ րու թյու նը։ Այդ կազ մա կեր պու թյու նը վե րած-
վեց նույ նա նուն կու սակ ցու թյան, ո րի ան դամ ներն ի րենց 
ան վա նում է ին ե րի տա սարդ թուր քեր։ 

Ե րիտ թուր քե րը 1908 թ. հու լի սին կա տա րե ցին հե-
ղաշր ջում և ստի պե ցին սուլ թա նին հռ չա կել սահ մա նադ-
րու թյան վե րա կանգ նու մը։ Օս մա նյան կայս րու թյունն 
ի րա վա կան ա ռու մով դար ձավ սահ մա նադ րա կան մի ա-

Երիտթուրքերի 
հան րա հա  վա ք Ստամբուլում

Ե րիտ թուր քե րի գաղտ նի 
խորհր դակ ցու թյուն նե րից 
մե կում դոկ տոր Նա զը մի 

ե լույ թից

…Ես ձեր ըն կե րը, զի նա-
կի ցը և եղ բայրն եմ դար-
ձել, որ վե րած նենք թր քու-
թյու նը։ Ու զում եմ, որ այս 
հո ղի վրա ապ րի ու լի ա-
կա տար տեր ու տնօ րեն 
լի նի թուր քը և մի այն թուր-
քը։ Թող ան հե տա նան բո-
լոր ոչ թուրք տար րե րը, 
ի նչ ազ գու թյան և կրո նի էլ 
որ նրանք պատ կա նեն։ 
Մեր եր կի րը պետք է մաք-
րել ոչ թուրք տար րե րից։ 
Կրոնն ի նձ հա մար ի մաստ 
և նշա նա կու թյուն չու նի։ 
Իմ կրո նը Թու րանն է ։
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պե տու թյուն։ Հաղ թե լով խորհր դա րա նա կան ը նտ րու-
թյուն նե րում՝ ե րիտ թուր քե րը ե կան իշ խա նու թյան։ Սկզ-
բում նրանք Աբ դուլ Հա միդ II –ին թո ղե ցին գա հի վրա, 
սա կայն ե րբ մեկ տա րի ան ց վեր ջինս փոր ձեց կազ մա-
կեր պել հե ղաշր ջում, գա հըն կեց ա րին։

Չ կա րո ղա նա լով լու ծում տալ հա սա րա կա կան բազ-
մա թիվ խն դիր նե րին՝ ե րիտ թուր քե րը 1911 թ. սկ սած պաշ-
տո նա կան գա ղա փա րա խո սու թյուն հռ չա կե ցին պան-
թյուր քիզ մը։ Ազ գայ նա մո լա կան այդ ուս մուն քը քա րո-
զում էր կայս րու թյան ոչ թուրք ժո ղո վուրդ նե րի բռ նի 
թուր քաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Ար տա քին քա ղա քա-
կա նու թյան ո լոր տում պան թյուր քիզ մը որ պես գլ խա վոր 
նպա տակ էր հռ չա կում աշ խար հի թյուր քա լե զու ժո ղո-
վուրդ նե րի մի աս նա կան պե տու թյան ստեղ ծու մը Օս մա-
նյան Թուր քի այի ղե կա վա րու թյան ներ քո։ 

Ե րիտ թուր քե րի կա ռա վար ման տա րի նե րին, սա կայն, 
ազ գային –ա զա տագ րա կան շար ժումն նե րա ռեց նաև մու-
սուլ ման ժո ղո վուրդ նե րին՝ ալ բա նա ցի նե րին և ա րաբ նե-
րին։ Շա րու նակ վե ցին նաև ռազ մա կան պար տու թյուն նե-
րը և տա րած քային կո րուստ նե րը։ Մաս նա վո րա պես 
թուրք–ի տա լա կան և եր կու Բալ կա նյան պա տե րազմ-
ներն ակ նա ռու դարձ րին Օս մա նյան կայս րու թյան սնան-
կու թյու նը։

1905–1911 թթ. հե ղա փո խու թյունն Ի րա նում

Ի րա նի տն տե սա կան, քա ղա քա կան և ռազ մա կան 
թու լու թյու նը մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ ստեղ ծեց ժա մա-
նա կի հզոր տե րու թյուն նե րի, հատ կա պես Մեծ Բրի տա-
նի այի և Ռու սաս տա նի հա մար։ Նրանք կա րո ղա ցան 
« խա ղաղ» մուտք գոր ծել այդ եր կիր և հաս տա տել այս-
տեղ ի րենց հս կո ղու թյու նը։ 

Անգ լի ա ցի ներն ստեղ ծե ցին Ա նգ լո– պարս կա կան 
նավ թային ըն կե րու թյու նը և ի րենց վե րահս կո ղու թյան 
տակ վերց րին ի րա նա կան նավ թը։ 

Օ տար պե տու թյուն նե րի գա ղու թային քա ղա քա կա-
նու թյու նը խո չըն դո տում էր բնա կան հարս տու թյուն նե-
րով ա ռատ ե րկ րի սո ցի ալ–տն տե սա կան զար գա ցու մը։ 
Ա մե նու րեք տի րում էր աղ քա տու թյուն, չքա վո րու թյուն, 
սով, կա շա ռա կե րու թյուն։ 

ՄԱԼ ՔՈՄ ԽԱՆ 
(ՀՈՎՍԵՓ ՄԵԼ ՔՈՒՄՅԱՆ)

(1833–1908)
 
Ի րա նի նշա նա վոր պե տա-
կան գոր ծիչ, լու սա վո րա կան, 
հրա պա րա կա խոս և գրող։ 
Ծն վել է Նոր Ջու ղա յում։ Սո-
վո րել է Թեհ րա նում և Փա րի-
զում, ստա ցել ի րա վա բա նի 
մաս նա գի տու թյուն։ Ե ղել է 
հմուտ դի վա նա գետ, Ի րա նի 
դես պա նը Կ. Պոլ սում, Փա րի-
զում և Լոն դո նում։ Բեռ լի նի 
վե հա ժո ղո վում Ի րա նի շա հե-
րը պաշտ պա նե լու հա մար 
շա հը նրան շնոր հել է « Մեծ 
դես պա նի» և իշ խա նի տիտ-
ղոս ներ։ Լոն դո նում հրա տա-
րա կել է « Կա նուն» պար բե-
րա կա նը, ո րը մեծ դեր է խա-
ղա ցել Ի րա նում ազ գային 
գա ղա փար նե րի տա րած ման 
գոր ծում։ Տա ղան դա վոր գրող 
է ր։ Գրել է ժո ղովր դին մատ-
չե լի պարս կե րե նով։ Նրա 
նպա տակն էր Ի րա նը դուրս 
բե րել հե տամ նա ցու թյու նից և 
դարձ նել հզոր եր կիր։
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Ի րա նի ա ռա ջա դեմ մտա վո րա կան շր ջա նակ նե րը գի-
տակ ցում է ին ի րենց հայ րե նի քի ան մխի թար վի ճա կը և 
փոր ձում է ին գտ նել դրա նից դուրս գա լու ու ղի ներ։ 
Նրանք հակ վե ցին դե պի ա րևմ տա մետ բա րե նո րո գում-
նե րը։

XIX դ. ե րկ րորդ կե սի բա րե նո րո գիչ նե րի կար կա ռուն 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րից էր հա յազ գի Մալ քոմ (Մել քոն) 
խա նը (Հով սեփ Մել քու մյան)։ Նա հան դես էր գա լիս հա-
սա րա կու թյունն ար դի ա կա նաց նե լու և սահ մա նադ րու-
թյուն հռ չա կե լու օգ տին։

1905 թ. Թեհ րա նում իշ խա նու թյուն նե րի դեմ տա րե-
րայ նո րեն ծա գե ցին զանգ վա ծային ը նդ վզում ներ։ Դրանց 
մաս նա կից նե րը պա հան ջե ցին հռ չա կել սահ մա նադ րու-
թյուն ու գու մա րել մեջ լիս (խորհր դա րան)։ Այս պես սկս-
վեց ի րա նա կան հե ղա փո խու թյու նը։ Շա հը ստիպ ված էր 
զի ջում նե րի գնալ։ Շու տով հրա պա րակ վեց նրա հրո-
վար տա կը՝ սահ մա նադ րու թյուն ըն դու նե լու և մեջ լիս 
հիմ նադ րե լու վե րա բե րյալ։

Սա կայն ե րկ րի հե տա դի մա կան ու ժե րը շահ Մո համ-
մադ Ա լի ի գլ խա վո րու թյամբ ան ցան հա կա հար ձակ ման։ 
Նրանց օգ նե ցին նաև օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րը։ 
Ռու սաս տա նը և Մեծ Բրի տա նի ան, օ գտ վե լով հե ղա փո-
խա կան ի րա վի ճա կից, ամ րապն դե ցին ի րենց դիր քերն 
Ի րա նում նաև ռազ մա կան ներ կա յու թյամբ։ 1907 թ. կնք-
ված ռուս–ա նգ լի ա կան հա մա ձայ նագ րով ե րկ րի հյու սի-
սում տե ղա կայ վե ցին ռու սա կան, ի սկ հա րա վում՝ ան գլի-
ա կան զոր քեր։ 

Երկ րում սուր պայ քար ծա վալ վեց սահ մա նադ րա կան-
նե րի և շա հի կողմ նա կից նե րի միջև։ Ռուս կա զակ նե րի 
գու մար տա կը ձեր բա կա լեց մեջ լի սի ան դամ նե րին։ 

Ի րա նի սահ մա նադ րա կան ու ժե րին ա ջակ ցում է ին 
նաև Հայ հե ղա փո խա կան դաշ նակ ցու թյան ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րը։ Ա ռա վել աչ քի ըն կավ հա յազ գի տա ղան դա վոր 
զո րա վար Եփ րեմ խա նը։ Ստա նա լով ժո ղովր դի ա ջակ-
ցու թյու նը՝ հե ղա փո խա կան ու ժե րին հա ջող վեց վե րա-
կանգ նել սահ մա նադ րա կան կար գե րը։

Սա կայն Ռու սաս տա նը, 1911 թ. գրա վե լով հյու սի սային 
Ի րա նը, պար տադ րեց ա ռա ջա դեմ ու ժե րին հե ռա նալ իշ-
խա նու թյու նից և հանձ նել այն շա հի կողմ նա կից նե րին։ 
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Այդ պի սով՝ սահ մա նադ րա կան շար ժու մը պար տու թյուն 
կրեց։ 

Այ նու հան դերձ՝ հե ղա փո խու թյու նը նպաս տեց ե րկ րի 
ազ գաբ նակ չու թյան քա ղա քա կան և ազ գային գի տակ-
ցու թյան վե րել քին։

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ե ՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ղրի մի պա տե րազ մը, ի ՞նչ հետ ևանք ու նե ցավ այն Օս մա-

նյան կայս րու թյան հա մար։
2. Ով քե՞ր է ին « նոր օս ման նե րը» և ի ՞նչ նպա տակ ու նե ին։ Ո ՞րն էր թան զի մա թի շր-

ջա նի վեր ջին բա րե նո րո գու մը։
3. Ձեր կար ծի քով՝ ին չո՞ւ ձա խող վեց Օս մա նյան կայս րու թյան բա րե փոխ ման քա-

ղա քա կա նու թյու նը։
4. Բնու թագ րե՛ք սուլ թան Աբ դուլ Հա մի դին։
5. Ով քե՞ր է ին ե րիտ թուր քե րը, ի ՞նչ պես էր կոչ վում և ե ՞րբ էր հիմ նադր վել նրանց 

կու սակ ցու թյու նը։
6. Ե րիտ թուր քե րը ե ՞րբ ի րա կա նաց րե ցին պե տա կան հե ղաշր ջում։ Ին չո՞ւ նրանք 

որ դեգ րե ցին ազ գայ նա մո լա կան քա ղա քա կա նու թյուն։
7. Բա ցատ րե՛ք « պա նիս լա միզմ», « զու լյում» և « պան թյուր քիզմ» հաս կա ցու թյուն-

նե րը։
8. Ո ՞ր ե րկր նե րը հաս տա տե ցին ի րենց ազ դե ցու թյու նը Ի րա նում։ Ի ՞նչ հետ ևանք-

ներ ու նե ցավ դա Ի րա նի հա մար։
9. Ո ՞վ էր Մալ քոմ խա նը։ Ի ՞նչ բա րե նո րո գում ներ է ին ձգ տում ի րա կա նաց նել Ի րա-

նի ա ռա ջա դեմ ու ժե րը։
10. Ներ կա յաց րե՛ք 1905–1911 թթ. ի րա նա կան հե ղա փո խու թյան ըն թացքն ու նշա նա-

կու թյու նը։

Քն նարկ ման հարց
Ին չո՞ւ Աբ դուլ Հա մի դը սկ սեց ի րա կա նաց նել հայե րի ցե ղաս պա նու թյան քա ղա քա-
կա նու թյուն։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
« Նոր օս ման ներ», ե րիտ թուր քեր, « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն», պա նիս լա-
միզմ, « զու լյում», պան թյուր քիզմ, Ա նգ լո– պարս կա կան նավ թային ըն կե րու թյուն, 
1905–1911 թթ. ի րա նա կան հե ղա փո խու թյուն, մեջ լիս, Աբ դուլ Հա միդ II, Մալ քոմ 
խան, Մո համ մադ Ա լի, Եփ րեմ խան։
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 Ար ևել քի ա ռա ջին ար դի ա կա նա ցած եր կի րը

Ար դեն գի տեք. ըր 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 և 
դար ձավ « փակ պե տու թյուն»։ XVIII դ. վեր ջե րից ճա պո-
նա կան ծո վա փե րի մոտ սկ սե ցին հա ճա խա կի եր ևալ 
Մեծ Բրի տա նի այի, Ռու սաս տա նի, Ա ՄՆ–ի և Ֆրան սի այի 
նա վե րը։ Ե րկ րում իշ խող Տո կու գա վա սյո գուն նե րը ա մեն 
կերպ խո չըն դո տում է ին նրանց մուտ քը եր կիր, սա կայն 
օ տա րերկ րյա ճնշ մա նը եր կար դի մա նալ չէ ին կա րող։ 

ԱՄՆ –ը պա տե րազ մի սպառ նա լի քով Ճա պո նի ային 
հար կադ րեց 1854 թ. պայ մա նա գիր կն քել, ո րով ա մե րի-
կա ցի նե րին տր վե ցին ա ռևտ րային ար տո նու թյուն ներ և 
բաց վե ցին եր կու նա վա հան գիստ ներ։ Շու տով ա նի րա-
վա հա վա սար պայ մա նագ րեր կնք վե ցին նաև ռուս նե րի, 
ան գլի ա ցի նե րի և ֆրան սի ա ցի նե րի հետ։ Ճա պո նի ան 
զրկ վեց ո րո շա կի ի նք նու րույ նու թյու նից։

ճա պո նի ա յում գնա լով ա ճում էր բնակ չու թյան տար-
բեր խա վե րի դժ գո հու թյու նը Տո կու գա վա նե րի իշ խա նու-
թյու նից։ Նրանք, ի նչ պես գի տեք, 1603 թ. սկ սած կայ սեր 
ա նու նից կա ռա վա րում է ին եր կի րը։ Ը նդ դի մա դիր շար-
ժու մը հան գեց րեց 1867–1868 թթ. հե ղա փո խու թյա նը։ Տո-
կու գա վա նե րի իշ խա նու թյու նը տա պալ վեց։ Ե րկ րի կա-
ռա վա րու մը վե րա դարձ վեց կայ սե րա կան ըն տա նի քին, և 
15 –ա մյա Մու ցու խի տոն հռ չակ վեց կայսր։ Նա ստա ցավ 
Մեյ ձի (ն շա նա կում է՝ Լու սա վո րյալ կա ռա վա րիչ) ա նու-
նը։ Տո կի ոն դար ձավ մայ րա քա ղաք։

Ճա պո նի ան կտ րուկ շր ջա դարձ կա տա րեց իր զար-
գաց ման մեջ՝ հիմ քում դնե լով քա ղա քա կան, տն տե սա-
կան, դա տա կան և ռազ մա կան ո լորտ նե րում ա րևմ-
տաեվ րո պա կան նվա ճում նե րը։

Ճա պո նի ան 1889 թ. ըն դուն ված հիմ նա կան օ րեն քով 
դար ձավ սահ մա նադ րա կան մի ա պե տու թյուն։ Կայս րը, 
ը ստ Սահ մա նադ րու թյան, հա մար վում էր սր բա զան և 

23 ՃԱ ՊՈ ՆԻ ԱՅԻ ԵՎ ՉԻ ՆԱՍ ՏԱ ՆԻ 
ԱՐ ԴԻ Ա ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԸ
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ան ձեռնմ խե լի։ Նա ա վե լի մեծ ի րա վունք ներ ու ներ, քան 
եր կա տյան խորհր դա րա նը։ Կայսրն էր հրա վի րում և ար-
ձա կում խորհր դա րա նը, պա տե րազմ հայ տա րա րում, 
հաշ տու թյուն կն քում և այլն։ Ի սկ Ճա պո նա կան ազ գային 
կրոն սին տո յա կա նու թյան ուս մուն քի հա մա ձայն՝ կայսրն 
իր իշ խա նու թյու նը ստա ցել է ար ևի ա ստ ծուց։ Ուս տի բո-
լո րը, որ պես հայ րե նա սի րու թյան գե րա գույն դրս ևո րում, 
պետք է նվիր ված լի նե ին կայս րին։ Ճա պո նա ցի նե րը հա-
մոզ ված է ին, որ ի րենք, որ պես ա զգ, ու նեն կայ սեր շուրջ 
Ա սի այի ժո ղո վուրդ նե րին Ա րև մուտ քի դեմ հա մախմ բե լու 
ա ռա քե լու թյուն։

Սահ մա նադ րու թյու նը, չնա յած իր պահ պա նո ղա կան 
բնույ թին, նպաս տեց հա սա րա կա կան կյան քի աշ խու-
ժաց մա նը։ Քա ղա քա ցի ներն ստա ցան ժո ղովր դա վա րա-
կան ա զա տու թյուն ներ։ Ա ռա ջա ցան կու սակ ցու թյուն ներ, 
ա րհ մի ու թյուն ներ և բազ մա զան հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պու թյուն ներ։

XIX դ. վեր ջե րին և XX դ. սկզ բին, ի րա կա նաց ված բա-
րե փո խում նե րի շնոր հիվ, Ճա պո նի ան թռիչ քաձև զար-
գա ցում ապ րեց։ Ե րկ րի տն տե սու թյու նը և հա սա րա կա-
կան–քա ղա քա կան կյան քը ար դի ա կա նաց վե ցին։ ճա պո-
նի ան տն տե սա պես մի ա վոր վեց, ստեղծ վեց մի աս նա կան 
ազ գային շու կա։ Ա ռա ջա ցան մե նա տի րու թյուն ներ, դրա-
մատ ներ, ճա պո նա կան ապ րանք ներն սկ սե ցին ար տա-
հան վել տար բեր ե րկր ներ։ Ճա պո նի ան սկ սեց ար տա քին 
շու կա նե րում հա ջո ղու թյամբ մր ցակ ցել ա րևմ տաեվ րո-
պա կան զար գա ցած ե րկր նե րի հետ։ Ա ռա ջին աշ խար հա-
մար տի նա խօ րյա կին Ճա պո նի ան նույ նիսկ իր զար գաց-

Լու սան կա րում՝ ռու սա կան 
« Վա րյագ» հա ծա նա վի ան-
հա վա սար մար տը ճա պո նա-
կան հզոր նա վախմ բի հետ 
1904~1905 թթ. ռուս–ճա պո նա-
կան պատերազմի ժա մա-
նակ։
 Տես նե լով, որ պարտ վում են, 
ռուս ծո վային նե րը նա խընտ-
րե ցին խոր տա կել սե փա կան 
ռազ մա նա վը, բայց ան ձնա-
տուր չլի նել։
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ման ա րա գու թյամբ ա ռաջ էր ան ցել Ա ՄՆ –ից և Գեր մա-
նի այից։

Ճա պո նի ա յում ձևա վոր վեց ար դյու նա բե րա կան հա-
սա րա կու թյուն։ Զար գա ցան եր կա թու ղային և հե ռագ-
րային հա ղոր դակ ցու թյու նը, մե քե նա շի նու թյու նը, փոս-
տային ծա ռա յու թյու նը և այլն։ Պե տու թյու նը հո վա նա վո-
րում էր տե ղա կան ձեռ նե րեց նե րին։ Ստեղծ վեց ազ գային 
տա րադ րա մը՝ ճա պո նա կան ի ե նը։

Փոխ վեց հա սա րա կու թյան սո ցի ա լա կան կա ռուց ված-
քը, հաս տատ վեց դա սային հա վա սա րու թյուն։ Մարդ-
կանց կեն սա մա կար դա կի կտ րուկ բարձ րաց ման ար-
դյուն քում բնակ չու թյան թի վը գրե թե կրկ նա պատկ վեց՝ 
հաս նե լով ա վե լի քան 72 մի լի ո նի։ Կազ մա վոր վե ցին դա-
րաշր ջա նին բնո րոշ խո շոր քա ղաք ներ՝ Տո կի ո, Օ սա կա և 
այլն։ Եվ րո պա կա նի օ րի նա կով զար գա ցավ կր թա կան 
հա մա կար գը։ Ճա պո նա ցի հա զա րա վոր ե րի տա սարդ ներ 
կր թու թյուն է ին ստա նում նաև ա րևմ տյան ա ռա ջա վոր 
հա մալ սա րան նե րում։

Մի ջազ գային աս պա րե զում Ճա պո նի ան հա սավ լուրջ 
հա ջո ղու թյուն նե րի։ Մինչև XX դա րի սկիզ բը եր կիրն 
ա զատ վեց նախ կի նում կնք ված 15 ա նի րա վա հա վա սար 
պայ մա նագ րե րից։ Ստեղ ծե լով մար տու նակ բա նակ՝ Ճա-
պո նի ան վա րեց ծա վա լա պաշ տա կան քա ղա քա կա նու-
թյուն։ Գլ խա վոր թի րախ ներն է ին Կո րե ան և Չի նաս տա-
նը։ Հատ կա պես տպա վո րիչ է ին հաղ թա նակ նե րը 1894–
1895 թթ. չին– ճա պո նա կան և 1904–1905 թթ. ռուս– ճա պո-
նա կան պա տե րազմ նե րում։ Ար տա քին նվա ճում նե րի 
ար դյուն քում պե տու թյան տա րած քը կրկ նա պատկ վեց։ 

ՃԱ ՊՈ ՆԱ ԿԱՆ ՄԻ ՑՈ ՒԻ ՄԵ ՆԱ ՏԻ ՐԱ ԿԱՆ ՄԻ Ա ՎՈՐ ՄԱՆ ՄԱ ՍԻՆ

 Ձեռ նար կու թյունն ա ռա ջա ցել է դեռևս XVI դա րում։ Հե տա գա յում այն ծաղ կում է ապ րել վաշ խա ռու-
թյան շնոր հիվ։ XVIII դա րում մե նա տի րու թյունն ու ներ բա զում հան րա խա նութ ներ։ Դրան ցում սահ-
ման վել էր այս պի սի կարգ. ան ձր ևի ժա մա նակ խա նութ մտած գնոր դը կամ պա տա հա կան այ ցե լուն 
ան վճար ստա նում էր ան ձր ևա նոց։ 
Ու շադ րու թյուն էր դարձ վում գո վազ դին։ Նույ նիսկ կազ մա կերպ վում է ին թա տե րա կան ներ կա յա ցում-
ներ՝ սե փա կան ար տադ րան քը գո վազ դե լու հա մար։ XIX դա րի վեր ջին և XX դա րի սկզ բին այն վե րած-
վեց հզոր մե նա տի րա կան մի ա վոր ման։ Մի ճա նա պար հորդ վկա յում է. « Դուք կա րող եք Ճա պո նի ա 
գալ Մի ցո ւին պատ կա նող շո գե նա վով, ո րն աշ խա տում է նրա հան քե րից ստաց ված քա րած խով։ Նա-
վա հան գիստ մտ նել, ո րը սար քա վո րել է Մի ցո ւին, նրա կա ռու ցած հյու րա նո ցը հաս նել Մի ցո ւի ին 
պատ կա նող տրամ վայով։ Հյու րա նո ցում պառ կել Մի ցո ւի ի պատ րաս տած մահ ճա կա լին, կար դալ նրա 
հրա տա րա կած գիր քը լամ պի լույ սի տակ, ո րն ար տադր վել է Մի ցո ւի ին պատ կա նող գոր ծա րա նում»։
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Այդ պես՝ Ճա պո նի ան դար ձավ նաև գա ղու թային տե րու-
թյուն։

Չի նաս տան. պայ քար 
ար դի ա կա նաց ման հա մար

Չի նաս տա նը, ի նչ պես աս վել է, XIX դ. կե սե րին դուրս 
ե կավ ի նք նա մե կու սաց ման վի ճա կից։ Ա րև մուտ քի զար-
գա ցած ե րկր նե րի հետ տա րաբ նույթ կա պե րի հաս տա-
տու մը հնա րա վո րու թյուն տվեց հա ղոր դակց վե լու ար-
դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան նվա ճում նե րի հետ։ 
Աս տի ճա նա բար Չի նաս տա նը բռ նեց ար դի ա կա նաց ման 
ու ղին։

Ժա մա նա կի հզոր տե րու թյուն նե րը ի րենց գա ղու-
թային ներ թա փան ցու մը դյու րաց նե լու նպա տա կով մղե-
ցին բազ մա թիվ պա տե րազմ ներ, ո րոն ցում Չի նաս տա նը 
գրե թե միշտ պարտ վում է ր։ Կնք վում է ին ա նի րա վա հա-
վա սար պայ մա նագ րեր, ո րոն ցով նրանք Չի նաս տա նում 
բազ մա թիվ ար տո նու թյուն ներ է ին ստա նում։ Օ տա րերկ-
րյա բան կե րը փո խա ռու թյուն ներ է ին տրա մադ րում պե-
տու թյա նը, վե րահս կում նրա ե կա մուտ նե րը, ձեռք բե րում 
եր կա թու ղի ներ, գոր ծա րան ներ կա ռու ցե լու և հան քե րը 
շա հա գոր ծե լու ի րա վունք ներ։

Ճիշտ է, Չի նաս տա նի տա րած քը ռազ մա կան ա ռու մով 
չն վաճ վեց, սա կայն բա ժան վեց ազ դե ցու թյան գո տի նե-
րի Մեծ Բրի տա նի այի, Ռու սաս տա նի, Ֆրան սի այի, 
Ա ՄՆ–ի, Գեր մա նի այի և Ճա պո նի այի միջև։

Ձեր բա կալ ված ա պս տամբ 
չին «բռնց քա մար տիկ նե րը»

ՍՈՒՆ ՅԱԹ ՍԵՆ
(1866–1925)

 Չին նշա նա վոր հե ղա փո խա-
կան։ Պայ քա րել է Ցին ար քա-
յա տոհ մի տա պալ ման և ժո-
ղովր դա վա րա կան հան րա-
պե տու թյան հաս տատ ման 
հա մար։ Ստեղ ծել է «Չի նաս-
տա նի վե րած նու թյան ըն կե-
րու թյու նը»։ Ե ղել է 1911–1912 
թթ. հե ղա փո խու թյան ղե կա-
վար նե րից մե կը։ Սահ մա նել է 
Չի նաս տա նի նո րաց ման 
ե րեք սկզ բունք նե րը.
ա) ազ գայ նա կա նու թյուն, ո րը 
մեկ նա բա նում էր որ պես 
օ տար տի րա պե տու թյան վե-
րա ցում, ազ գային վար չա-
կար գի հաս տա տում,
բ) ժո ղովր դա պե տու թյուն, 
ո րը հաս կաց վում էր որ պես 
մի ա պե տու թյան տա պա լում, 
ժո ղովր դա վա րա կան հան-
րա պե տու թյան ստեղ ծում,
գ) ժո ղովր դա կան բա րե կե-
ցու թյուն, ո րը նշա նա կում էր 
օ տար կա պի տա լի ազ գայ նա-
ցում, հո ղի նկատ մամբ հա-
մազ գային սե փա կա նու թյան 
հաս տա տում՝ այն մշա կող նե-
րին հանձ նե լու հա մար։
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Ռազ մա կան ան հա ջո ղու թյուն նե րը Չի նաս տա նի իշ-
խող վեր նա խա վում ա ռա ջաց րին հա մո զում, որ եվ րո-
պա ցի նե րը ռազ մա կան աս պա րե զում ու ժեղ ե ն։ Ուս տի 
ո րոշ վեց հրա ժար վել մե կու սա ցու մից և յու րաց նել ա րևմ-
տյան պե տու թյուն նե րի տն տե սա կան և ռազ մա տեխ նի-
կա կան փոր ձը։

Չի նա կան ա վան դա կան հա սա րա կու թյան բա րե փոխ-
ման հիմ նա վոր մամբ հան դես ե կավ ա ռա ջա դեմ գոր ծիչ 
Կան Յու վեյը։ Նրա գա ղա փար նե րի հի ման վրա ձևա կերպ-
վե ցին հետ ևյալ կար ևոր նպա տակ նե րը՝ կր թա կան նոր 
հա մա կար գի ստեղ ծում, ազ գային ար դյու նա բե րու թյան և 
ա ռևտ րի զար գա ցում, գյու ղատն տե սու թյան ար դի ա կա նա-
ցում, բա նա կի բա րե փո խում, պե տա կան ա պա րա տի մաք-
րում։ Սա կայն 1898 թ. ամ ռա նը սկս ված ար մա տա կան բա-
րե փո խում նե րի շր ջա նը տևեց ըն դա մե նը 100 օ ր։ Հին կար-
գե րի կողմ նա կից նե րը պե տա կան հե ղաշր ջում կա տա րե-
ցին և չե ղյալ հա մա րե ցին բա րե փո խում նե րը։

Չին ժո ղովր դը բազ միցս ոտ քի ե լավ պաշտ պա նե լու իր 
հայ րե նի քը և ազ գային ա վան դույթ նե րը։ 1898–1901 թթ. տե-
ղի ու նե ցավ հուժ կու ե լույթ, ո րն ուղղ ված էր ոչ մի այն օ տա-
րերկ րյա ներ թա փանց ման, այլ նաև ներ քին բա րե փո խում-
նե րի դեմ։ Այն հայտ նի է Բռնց քա մար տիկ նե րի կամ Ի խե-
տուան ա պս տամ բու թյուն ա նու նով (ի խե տուան նշա նա-
կում է՝ ար դա րու թյան և խա ղա ղու թյան ջո կատ ներ)։ Սա-
կայն ժա մա նա կի ութ հզոր տե րու թյուն նե րը մի ա ցյալ ու ժե-
րով դա ժա նո րեն ճն շե ցին ա պս տամ բու թյու նը։ 

Այս պես՝ XIX դ. վեր ջե րին և XX դ. սկզ բին Չի նաս տա նը 
վե րած վեց մեծ տե րու թյուն նե րի կի սա գա ղու թի։ Չնա յած 
դրան՝ ե րկ րում ձևա վոր վեց տե ղա կան ձեռ նե րեց նե րի 
խա վը, ա ռա ջա ցավ ար դյու նա բե րա կան տն տե սու թյուն։ 

Երկ րի ար դի ա կա նաց ման գլ խա վոր խո չըն դո տը շա-
րու նա կում էր մնալ ա վա տա տի րա կան մի ա պե տու թյու-
նը և հին ա զն վա կա նու թյու նը։ Ա հա թե ին չու նրանց դեմ 
սկս վեց հե ղա փո խա կան պայ քար։ Գլ խա վոր նպա տակն 
էր ի րա կա նաց նել հա սա րա կու թյան ամ բող ջա կան ար-
մա տա կան նո րա ցում։ Այդ պայ քա րը գլ խա վո րում էր 
Սուն Յաթ սե նը։

Չի նաս տա նում 1911–1912 թթ. տե ղի ու նե ցավ հե ղա փո-
խու թյուն։ Ցին ար քա յա տոհ մը տա պալ վեց և հռ չակ վեց 
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Չի նա կան հան րա պե տու թյու նը։ Սա կայն ժո ղովր դա վա-
րու թյան և ազ գային ի նք նիշ խա նու թյան հաս տատ ման 
հա մար չին ժո ղովր դի պայ քա րը շա րու նակ վեց նաև 
պատ մու թյան հա ջորդ՝ նո րա գույն շր ջա նում։ 

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք
1. Ին չո՞ւ Ճա պո նի ային չհա ջող վեց պահ պա նել « փակ պե տու թյան» կար գը։
2. Ճա պո նի ա յում ե ՞րբ սկ սեց հե ղա փո խու թյու նը, ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նե ցավ 

այն։ Ո ՞վ դար ձավ կայսր, ի ՞նչ ա նու նով է հայտ նի։
3. Ը նդ հա նուր կող մե րով ներ կա յաց րե՛ք XIX դա րի վեր ջե րին և XX դա րի սկզբ նե-

րին Ճա պո նի այի ար դի ա կա նաց ման գլ խա վոր ար դյունք նե րը։
4. Ճա պո նի ա յում ե ՞րբ է ըն դուն վել սահ մա նադ րու թյուն։ Ի նչ պի սի՞ պե տու թյուն 

դար ձավ նա ը ստ Սահ մա նադ րու թյան։ Ի նչ պե՞ս է ին վե րա բեր վում ճա պո նա ցի-
նե րը կայս րին։

5. Թվար կե՛ք ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան բնա գա վա ռում Ճա պո նի այի ու նե-
ցած հա ջո ղու թյուն նե րը։ Կա րո՞ղ եք նշել դրանց պատ ճառ նե րը։

6. Ի ՞չ պես Չի նաս տա նը բա ժան վեց ազ դե ցու թյան գո տի նե րի տե րու թյուն նե րի 
միջև։ Ի ՞նչ ար տո նու թյուն ներ ստա ցան մեծ տե րու թյուն նե րը Չի նաս տա նում։

7. Ո ՞վ էր Կան Յու վեյը։ Նրա գա ղա փար նե րի հի ման վրա ի ՞նչ բա րե փո խում ներ 
ձևա կերպ վե ցին հա սա րա կու թյան ար դի ա կա նաց ման նպա տա կով։ Ե ՞րբ է ըն-
թա ցել և ին չո՞ւ չե ղյալ հա մար վել ար մա տա կան բա րե փո խում նե րի 100 օ րը։

8. Ա րևմ տա կա նաց ման և օ տա րերկ րյա ազ դե ցու թյան դեմ ուղղ ված ե ՞րբ և ի ՞նչ 
ա պս տամ բու թյուն տե ղի ու նե ցավ։ Ին չո՞վ այն ա վարտ վեց։

9. Ո ՞վ էր Սուն Յաթ սե նը։ Ներ կա յաց րե՛ք 1911–1912 թթ. չի նա կան հե ղա փո խու թյան 
գլ խա վոր ար դյունք նե րը։

Գործ նա կան աշ խա տանք
Հա մե մա տե՛ք Ճա պո նի այի և Չի նաս տա նի XIX դ. վեր ջի և XX դ. սկզ բի զար գաց-
ման ար դյունք նե րը՝ կա տա րե լով «Տ րա մա գիր» վար ժու թյու նը։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
« Փակ պե տու թյուն», 1854 թ. ա մե րի կա–ճա պո նա կան պայ մա նա գիր, 1867–1868 թթ. 
հե ղա փո խու թյու նը Ճա պո նի ա յում, Մու ցու խի տո կայսր, Մեյ ձի (Լու սա վո րյալ կա-
ռա վա րիչ), թռիչ քաձև զար գա ցում, ազ դե ցու թյան գո տի ներ, Կան Յու վեյ, «ար մա-
տա կան բա րե փո խում նե րի 100 օր», Բռնց քա մար տիկ նե րի կամ Ի խե տուան ա պս-
տամ բու թյուն, Սուն Յաթ սեն, 1911–1912 թթ. չի նա կան հե ղա փո խու թյուն, Չի նա կան 
հան րա պե տու թյուն։
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Աշ խար հի գա ղու թային բա ժան ման ա վար տը

Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան ե րկ րորդ շր ջա-
փու լում ա վարտ վում է աշ խար հի գա ղու թային բա ժա-
նու մը խո շոր տե րու թյուն նե րի միջև։ Ար դյու նա բե րա կան 
ե րկր ներն ի րենց տն տե սու թյու նը զար գաց նե լու հա մար 
հում քի աղ բյուր նե րի և սպառ ման շու կա նե րի կա րիք ու-
նե ին։ Բա ցի այդ` մայր ե րկ րում (մետ րո պո լի ա) կու տակ-
վում էր մեծ կա պի տալ, ո րի մի մա սը ներդր վում էր հե-
տամ նաց և գա ղու թային ե րկր նե րում։ Հենց այս պատ-
ճառ նե րով է բա ցատր վում զար գա ցած տե րու թյուն նե րի 
ձգ տու մը ձեռք բե րե լու նո րա նոր գա ղութ ներ։

24 ՄԻ ՋԱԶ ԳԱՅԻՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ
(XIX դա րի վերջ–XX դա րի սկիզբ)

Աֆ րի կայի 
գա ղու թաց ման քար տեզ
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XX դ. սկզ բին գա ղութ նե րը և կի սա գա ղութ նե րը կազ-
մում է ին ե րկ րագն դի բնա կե լի տա րած քի 2/3 –ը և բնակ-
չու թյան կե սից ա վե լին։  Գա ղու թաց ված ե րկր նե րը հիմ-
նա կա նում գտն վում է ին Աֆ րի կա յում և Ա սի ա յում։ Հե-
տաքրք րա կան է այն փաս տը, որ 1876 թ. դրու թյամբ եվ-
րո պա ցի նե րը զավ թել է ին Աֆ րի կայի տա րած քի ըն դա-
մե նը 10 % –ը, ի սկ դա րա վեր ջին նրա գա ղու թա ցումն ար-
դեն ա վարտ վել է ր։

Ա մե նա մեծ գա ղու թային կայս րու թյու նը Մեծ Բրի տա-
նի ան էր, ո րի տի րույթ նե րը սփռ ված է ին աշ խար հով մեկ։ 
«Բ րի տա նա կան կայս րու թյու նում ար ևը եր բեք մայր չի 
մտ նում»` այս ար տա հայ տու թյունն ա մե նա դի պուկն է 
բնու թագ րում այդ տե րու թյան ըն դար ձա կու թյու նը։

Հա կա սու թյուն նե րի սրու մը 
տե րու թյուն նե րի միջև

XIX դ. ե րկ րորդ կե սից մի ջազ գային աս պա րե զում սկ-
սեց գե րա կայել պե տու թյուն նե րի սահ ման նե րը ը նդ լայ-
նե լու և նոր գա ղութ ներ ձեռք բե րե լու ձգ տու մը։ Տա րած-
քային ըն դար ձա կու մը և հում քի նոր աղ բյուր նե րին ու 
ի րաց ման շու կա նե րին տի րա նա լը սուր մր ցակ ցու թյուն 
ա ռա ջաց րին ժա մա նա կի պե տու թյուն նե րի միջև։ Խոր 
հա կա սու թյուն ներ ծա գե ցին հատ կա պես մեծ տե րու-
թյուն նե րի միջև։

Տա րած քային զավ թում նե րը, գա ղու թա ցու մը և այլ 
ազ գե րին նվա ճե լը հիմ նա վո րե լու հա մար ստեղծ վե ցին 
զա նա զան տե սու թյուն ներ։ Ու րիշ ազ գե րին տի րե լու և 
դա ի րենց ազ գային գե րա զան ցու թյամբ հիմ նա վո րե լու 

ԳԱ ՂՈՒԹ ՆԵ ՐԻ ՇԱ ՀԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ ՁԵ ՎԵՐՆ ԱՖ ՐԻ ԿԱՅՈՒՄ

 Գա ղու թային նվա ճում նե րից հե տո աֆ րի կյան ժո ղո վուրդ նե րի տն տե սա կան վի ճա կը կտ րուկ վա տա-
նում է։ Գա ղութ նե րը դառ նում են մայր ե րկ րի հում քային կցորդ։ Գա ղու թա րար նե րը տե ղա ցի նե րին 
հար կա դիր աշ խա տեց նում են հան քե րում, ստի պում մայր ե րկ րի հա մար ար տադ րել գյու ղատն տե սա-
կան հումք (բամ բակ, սուրճ, թեյ, մե խակ և այլն)։ Աֆ րի կա ցին պար տա վոր է իր հո ղը վար ձա կա լու-
թյան ի րա վուն քով զի ջել եվ րո պա ցուն, ե թե պարզ վի, որ դրա նում հան քա վայր կա։ Ա ռան ձին տե ղե-
րում գա ղու թա րար նե րը հո ղը բռ նագ րա վում են ա ռանց փոխ հա տուց ման։ Բնիկ նե րին տար վա ըն թաց-
քում հար կա դիր աշ խա տան քի են քշում՝ ճա նա պարհ ներ, կա մուրջ ներ, պա հեստ ներ և նա վա հան-
գիստ ներ կա ռու ցե լու հա մար։ Շատ մաս նա վոր ըն կե րու թյուն ներ ստեղ ծում են սե փա կան զին ված 
ջո կատ նե րը, ո րոնք ի րենց պայ ման ներն են թե լադ րում աֆ րի կա ցի գյու ղա ցի նե րին։ Ա նհ նա զան դու-
թյան դեպ քում հր դե հում են գյու ղեր, գն դա կա հա րում կամ պա տանդ վերց նում մարդ կանց։
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գա ղա փա րա խո սու թյու նը ստա ցել է իմ պե րի ա լիզմ (կայ-
սե րա պաշ տու թյուն) ա նու նը։ Նման գա ղա փա րա խո սու-
թյուն մշա կե ցին և զավ թո ղա կան քա ղա քա կա նու թյուն 
է ին վա րում ժա մա նա կի տե րու թյուն նե րը` Մեծ Բրի տա-
նի ան, Գեր մա նի ան, Ա ՄՆ–ը, Ռու սաս տա նը, Ֆրան սի-
ան, Ի տա լի ան, Ա վստ րո–Հուն գա րի ան և Ճա պո նի ան։ 
Ա նգ լի ա ցի նե րը, օ րի նակ, շեշ տում է ին ի րենց կող մից քա-
ղա քակր թու թյուն տա րա ծե լու փաս տը, ի սկ գա ղութ նե-
րից ստաց ված ահ ռե լի հարս տու թյուն նե րի մա սին նա-
խընտ րում է ին չխո սել։

Խո շոր տե րու թյուն նե րի միջև ան հաշտ մր ցակ ցու թյուն 
ծա վալ վեց հատ կա պես հում քի հա րուստ պա շար ներ, 
ի նչ պես նաև ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող 
տա րածք նե րի հա մար։ Նրանց պայ քա րը սր վեց այն 
պատ ճա ռով, որ հին գա ղու թա տեր ե րկր նե րի կող քին 
հայտն վել է ին նո րե րը՝ Գեր մա նի ան, Ա ՄՆ –ը, Ճա պո նի-
ան և Ի տա լի ան։

Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի 
կար գա վոր ման նոր ձևե րը

XIX դ. վեր ջին և XX դ. սկզ բին աշ խար հի բո լոր մա սե-
րի միջև ստեղծ վե ցին տն տե սա կան զա նա զան կա պեր, 
ձևա վոր վեց հա մաշ խար հային շու կան։ Բա ցի տն տե սա-
կան գոր ծոն նե րից, մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի 
վրա սկ սե ցին նե րազ դել նաև տար բեր հա սա րա կա կան 
շար ժում ներ և հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյուն-
ներ։

Անգ լի ա ցի գա ղու թա րա րը 
Հնդ կաս տա նում

Անգ լի ա ցի հայտ նի 
գաղու թա րար Սե սիլ 

Ռոդ սը Մեծ Բրի տա նի այի
 գա ղու թային քա ղա քա-

կա նու թյան մա սին

 Փո ղը և ե ռան դը պետք է 
ո ւղ ղել գաղտ նի ըն կե րու-
թյան ստեղծ մա նը և տա-
րած մա նը, ո րի նպա տա կը 
պետք է լի նի բրի տա նա-
կան տի րա պե տու թյան 
տա րա ծումն աշ խար-
հում…, բրի տա նա կան 
հպա տակ նե րով բո լոր 
ե րկր նե րի գա ղու թաբ նա-
կե ցու մը…, հատ կա պես 
բրի տա նա կան վե րաբ նա-
կիչ նե րով Աֆ րի կա մայր-
ցա մա քի ներ սի, Սուրբ hո-
ղի, Եփ րա տի հո վիտ նե րի, 
Կիպ րոս և Կան դի ա կղ զի-
նե րի, ո ղջ Հա րա վային 
Ա մե րի կայի, Խա ղաղ օվ-
կի ա նո սի կղ զի նե րի…, 
Մա լա յան կղ զի նե րի, Չի-
նաս տա նի և Ճա պո նի այի 
ա ռափ նյա գո տի նե րի 
բնա կե ցու մը, ի վեր ջո՝ 
Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա-
հանգ նե րի մի ա ցու մը՝ որ-
պես Բրի տա նա կան տե-
րու թյան մի մաս…
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Դ րան ցից հատ կա պես ա ռանձ նա նում էր խա ղա ղու-
թյան կողմ նա կից նե րի շար ժու մը։ Նրանց ան վա նում է ին 
պա ցի ֆիստ ներ (լա տի նե րեն` խա ղա ղա րար)։ Պա ցի-
ֆիստ նե րը հա մոզ ված է ին, որ խա ղա ղու թյունն այ լընտ-
րանք չու նի, բո լոր հա կա մար տու թյուն նե րը պետք է լու-
ծել բա նակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով։ 1863 թ. ստեղծ վեց 
Կար միր խա չի մի ջազ գային ըն կե րու թյու նը։ Այն խն դիր 
ու ներ օգ նել պա տե րազմ նե րի և բնա կան ա ղետ նե րի ժա-
մա նակ տու ժած նե րին։ Կազ մա կեր պու թյու նը գոր ծում է 
ա ռայ սօր։

Ժա մա նա կի պե տու թյուն նե րը նույն պես ձգ տում է ին 
ի րենց հա րա բե րու թյուն նե րը խա ղա ղու թյան սկզ բուն-
քով կար գա վո րել։ Սա կայն փոխ հա մաձյ նու թյու նը և զի-
ջում նե րը չդար ձան գե րակշ ռող։

Ա վե լի հա ճա խա կի ա ցան ռազ մա կան բա խում նե րը։ 
Ստեղծ վե ցին մեծ բա նակ ներ, ո րոնք սպա ռա զին վե ցին 
նոր և ա վե րիչ զի նա տե սակ նե րով։ Պա տե րազմ նե րը 
մարդ կային և նյու թա կան մեծ վնաս ներ է ին պատ ճա-
ռում։ Ա նհ րա ժեշ տու թյուն ա ռա ջա ցավ մշա կե լու խա ղա-
ղու թյան և պա տե րազ մի հար ցե րի կար գա վոր ման մի-
ջազ գային նոր մեր։ Այդ նպա տա կով պե տու թյուն նե րը 
1889 թ. և 1907 թ. Հաա գա յում գու մա րե ցին եր կու հա մա-
ժո ղով ներ։ Ըն դուն ված ո րո շում նե րով սահ ման վում է ին 
պա տե րազ մե լու ո րո շա կի կա նոն ներ։ Պա տե րազ մող 
կող մե րը պար տա վոր է ին մար դա սի րա բար վե րա բեր վել 
վի րա վոր նե րին և գե րի նե րին։ Ար գել վում էր թու նա վոր 
զեն քե րի օգ տա գոր ծու մը։ Ո րոշ վե ցին թի կուն քի խա խաղ 
բնակ չու թյան ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե-
րը։ Կար գա վոր վե ցին նաև չե զոք ե րկր նե րի ի րա վունք նե-
րը և այլն։ Այս ո րո շում նե րը մինչև այժմ էլ չեն կորց րել 
ի րենց ու ժը։

Ռազ մա քա ղա քա կան դա շինք նե րի 
ա ռա ջա ցու մը

XIX դ. ե րկ րորդ կե սից ռազ մա կան բա խում ներն ու 
մի ջազ գային ճգ նա ժա մե րը հա ջոր դում է ին մի մյանց` ըն-
դու նե լով սպառ նա լի չա փեր։ Պե տու թյուն նե րը ար տա-
քին վտան գից հա ջո ղու թյամբ պաշտ պան վե լու նպա տա-
կով սկ սե ցին դաշ նա կից ներ ո րո նել։ Տե ղի էր ու նե նում 
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շա հե րի ճշգր տում։ Ի վեր ջո կա տար վեց ու ժե րի վե րա դա-
սա վո րում, ո րի ար դյուն քում Եվ րո պա յում ձևա վոր վեց 
եր կու հա կա դիր ռազ մա քա ղա քա կան դա շինք։ 

Ա ռա ջի նը ստեղծ վեց այս պես կոչ ված Ե ռյակ դա շին-
քը։ Գեր մա նի այի նա խա ձեռ նու թյամբ 1879 թ. փո խօգ նու-
թյան պայ մա նա գիր կնք վեց Ա վստ րո– Հուն գա րի այի հետ։ 
Ե րեք տա րի ան ց դրան մի ա ցավ Ի տա լի ան։ Այս պես ռազ-
մա տենչ ե րեք ե րկր նե րը մի ա վոր վե ցին։ Նրանց դա շինքն 
ուղղ ված էր Ֆրան սի այի, Մեծ Բրի տա նի այի և Ռու սաս-
տա նի դեմ։ 

Ի պա տաս խան` ստեղծ վեց վեր ջին ե րեք տե րու թյուն-
նե րի դա շին քը։ Նրանք կա րո ղա ցան հար թել ի րենց միջև 
առ կա շա հե րի լուրջ հա կադ րու թյու նը։ 1893 թ. Ֆրան սի-
այի և Ռու սաս տա նի միջև կնք վեց դաշ նա գիր։ Եր կա-
րատև բա նակ ցու թյուն նե րից հե տո Ֆրան սի այի և Մեծ 
Բրի տա նի այի միջև 1904 թ. կնք վեց հա մա ձայ նու թյուն, 
ո րը հայտ նի է Ան տանտ (սր տա գին հա մա ձայ նու թյուն) 
ա նու նով։ Շու տով կար գա վոր վե ցին նաև ռուս–ան գլի ա-
կան հա րա բե րու թյուն նե րը, և 1907 թ. նրանց միջև կնք-
վեց պայ մա նա գիր։ Այս պես ա ռա ջա ցավ մեծ տե րու թյուն-
նե րի ե րկ րորդ դա շին քը, ո րը կոչ վեց Ե ռյակ մի ու թյուն 
կամ Ան տանտ։ 

Ե ռյակ դա շին քի և Ան տան տի ան դամ ե րկր նե րը փոր-
ձում է ին ռազ մա կան ճա նա պար հով հաս նել հա մաշ-
խար հային գե րիշ խա նու թյան։ Ի րենց զավ թո ղա կան 
նպա տակ նե րը նրանք քո ղար կում է ին ար դա րու թյան, 
ազ գե րի ի նք նո րոշ ման և ի նք նա պաշտ պա նու թյան կար-
գա խոս նե րի տակ։
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ե ՞րբ է ա վարտ վել աշ խար հի գա ղու թային բա ժա նու մը։ Թվար կե՛ք խո շոր գա ղու-

թա տեր ե րկր նե րը։ Ձեր կար ծի քով` ին չո՞ւ Աֆ րի կայի գա ղու թա ցումն ա վե լի ուշ 
ա վարտ վեց։

2. Ո րո՞նք է ին մեծ տե րու թյուն նե րի միջև հա կա սու թյուն նե րի սր ման գլ խա վոր 
պատ ճառ նե րը։

3. Ի ՞նչ է իմ պե րի ա լիզ մը։ Ո ՞ր ե րկր ներն է ին վա րում իմ պե րի ա լիս տա կան քա ղա-
քա կա նու թյուն։

4. Ձեր կար ծի քով՝ ի ՞նչ ազ դե ցու թյուն ու նե ին հա սա րա կա կան շար ժում նե րը մի-
ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի վրա։ Ով քե՞ր է ին պա ցի ֆիստ նե րը։ Ե ՞րբ է 
ստեղծ վել Կար միր խա չը։

5. Ի ՞նչ կար ևոր ո րո շում ներ ըն դու նե ցին Հաա գա յում կա յա ցած եր կու մի ջազ գային 
հա մա ժո ղով նե րը։

6. Ե ՞րբ և ո ՞ր պե տու թյուն նե րը ձևա վոր վե ցին եր կու հա կա դիր ռազ մա քա ղա քա-
կան խմ բա վո րում նե րը։

7. Ի ՞նչ ա նուն նե րով են հայտ նի այդ դա շինք նե րը։ Ի րա կա նում ի ՞նչ նպա տակ ներ 
է ին հե տապն դում դրանց ան դամ պե տու թյուն նե րը։

Քն նարկ ման հարց
Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րում հնա րա վո՞ր է ու նե նալ մշ տա կան դաշ նա-
կից ներ։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ, ար տա հայ տու թյուն ներ
Պա ցի ֆիստ, Կար միր խա չի մի ջազ գային ըն կե րու թյուն, իմ պե րի ա լիզմ (կայ սե րա-
պաշ տու թյուն), Հաա գայի մի ջազ գային եր կու հա մա ժո ղով ներ, Ե ռյակ դա շինք, 
Ե ռյակ մի ու թյուն (Ան տանտ), «Բ րի տա նա կան կայս րու թյու նում ար ևը եր բեք մայր 
չի մտ նում»։
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 Պա տե րազ մի պատ ճառ նե րը, 
մաս նա կից նե րի նպա տակ նե րը

Մեծ տե րու թյուն նե րի միջև հա կա սու թյուն նե րը ոչ մի-
այն չլուծ վե ցին, այլ ա վե լի խո րա ցան։ Ի վեր ջո, դրանք 
հան գեց րին հա մընդ հա նուր պա տե րազ մի եր կու ռազ մա-
քա ղա քա կան դա շինք նե րի միջև։ Պա տե րազ մի գլ խա վոր 
պատ ճառ ներն ը ստ բնույ թի հետ ևյալն է ին` տա րած-
քային, տն տե սա կան, ռազ մա կան և գա ղա փա րա կան։

Աշ խար հի գա ղու թային բա ժան ման ա վար տից հե տո 
պայ քար ծա վալ վեց տա րածք նե րի և ազ դե ցու թյան 
ո լորտ նե րի վե րա բա ժան ման հա մար։ Այդ հար ցում հատ-
կա պես աչ քի է ին ը նկ նում նոր գա ղու թա տեր ե րկր ներ 
Գեր մա նի ան, Ի տա լի ան և Ճա պո նի ան։

Ար դյու նա բե րա կան զար գա ցած ե րկր նե րը ձգ տում 
է ին ձեռք բե րել ա ռևտ րի հա մար նո րա նոր շու կա ներ, 
տեր դառ նալ հում քի հա րուստ պա շար նե րի։ Ա ռաջ նային 
նպա տակն էր ա պա հո վել տն տե սա կան և ֆի նան սա-

25 Ա ՌԱ ՋԻՆ ԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ՄԱՐ ՏԻ ՍԿԻԶ ԲԸ ԵՎ 
ԸՆ ԹԱՑ ՔԸ (1914-1916 ԹՎԱ ԿԱՆ ՆԵՐ )

Ֆ րանց Ֆեր դի նան դին սպա-
նող՝ ու սա նող Գավ րի լո 
Պրին ցի պը։ Մա հա փոր ձից 
հե տո նրա ձեր բա կա լու թյան 
պա հը
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կան գե րա զան ցու թյուն ի րենց հա կա ռա կորդ նե րի նկատ-
մամբ։

Խո շոր տե րու թյուն նե րը սկ սե ցին մեծ գու մար ներ 
ծախ սել ի րենց բա նակ նե րը հզո րաց նե լու հա մար։ Նրանց 
միջև ծա վալ վեց սպա ռա զի նու թյուն նե րի մր ցա վազք։ 
Նպա տակն էր ռազ մա կան ա ռու մով նույն պես հաս նե լու 
գե րա զան ցու թյան հա կա ռա կորդ նե րի հան դեպ և պատ-
րաստ լի նել պաշտ պա նե լու ի ե րենց պե տու թյունն ու գա-
ղութ նե րը։

Տե րու թյուն նե րից յու րա քան չյու րը նա խօ րոք մշա կել 
էր պա տե րազ մի իր նպա տակ նե րը և ծրա գի րը։ Այդ ե րկր-
նե րում մեծ տա րա ծում գտավ ազ գայ նա մո լու թյու նը, 
ո րը քա րո զում էր ա տե լու թյուն ու թշ նա մանք այլ ազ գե րի 
նկատ մամբ։ Տե ղի էր ու նե նում պա տե րազ մի գա ղա փա-
րա կան նա խա պատ րաս տում։

Այս պես` Գեր մա նի այի նպա տակն էր հաս տա տել իր 
գե րիշ խա նու թյու նը Եվ րո պա յում։ Նա ու զում էր զավ թել 
ան գլի ա կան և ֆրան սի ա կան գա ղութ նե րը, մաս նա տել 
Ռու սաս տա նը։ Ա վստ րո-Հուն գա րի ան նպա տակ ու ներ 
իր լի ա կա տար ազ դե ցու թյու նը տա րա ծե լու Բալ կան նե-
րում։ Օս մա նյան կայս րու թյան ծրա գիրն էր գրա վել Կով-
կա սը, Ղրի մը, Ի րա նա կան Ա տր պա տա կա նը և ծա վալ վել 
մինչև Ալ թայ։ Այ սինքն` ի րա գոր ծել իր պան թյուր քա կան 
նկր տում նե րը։

Ան տան տի ե րկր նե րից Մեծ Բրի տա նի այի հիմ նա կան 
նպա տակն էր պահ պա նել իր գա ղութ նե րը և թու լաց նել 
գյ խա վոր ա խո յան Գեր մա նի ային։

Ֆ րան սի ան հույս ու ներ վե րա դարձ նել ֆրանս-պ րու-
սա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ կորց րած տա րածք նե-
րը, ի նչ պես նաև զավ թել Հռե նո սի ձախ ա փը և գեր մա-
նա կան գա ղութ նե րը։

Իր հեր թին Ռու սաս տա նը ծրագ րել էր ի րա կա նաց նել 
իր դա րա վոր նպա տա կը` գրա վել Բոս ֆոր ու Դար դա նել 
նե ղուց նե րը և դուրս գալ Մի ջերկ րա կան ծով։ Ի նչ պես 
նաև` գրա վել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը և ա մուր հաս-
տատ վել Մեր ձա վոր Ար ևել քում։ Ար դյուն քում` Օս մա նյան 
կայս րու թյու նը պետք է մաս նատ վեր։
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Զավ թո ղա կան նպա տակ ներ է ին հե տապն դում նաև 
պա տե րազ մի մյուս մաս նա կից նե րը՝ Ի տա լի ան, Ճա պո-
նի ան, Բուլ ղա րի ան և ու րիշ ներ։

Ա ռա ջին հա մաշ խար հային 
պա տե րազ մի սկիզ բը

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը ծա գեց Եվ րո պա յում։ Այն 
սկս վեց Բալ կա նյան թե րակղ զում։ Այս տեղ բախ վում է ին 
եր կու հա կա դիր դա շինք նե րի շա հե րը, և պա տա հա կան 
չէ, որ Բալ կան նե րը պատ կե րա վոր ան վա նում է ին « վա-
ռո դի տա կառ` Եվ րո պայի տակ»։ Պա տե րազ մի սկս վե լու 
հետ կապ ված դի պուկ է ար տա հայտ վել Ա ՄՆ – ի նա խա-
գահ Վ. Վիլ սո նը. « Բո լո րը փնտ րում և չեն գտ նում այն 
պատ ճա ռը, ո րից սկիզբ ա ռավ պա տե րազ մը։ Զուր են 
նրանց ո րո նում նե րը, այդ պատ ճա ռը նրանք չեն գտ նի։ 
Պա տե րազմն սկս վել է ոչ թե ի նչ-որ մեկ պատ ճա ռից, 
պա տե րազ մը սկիզբ է ա ռել բո լոր պատ ճառ նե րից մի-
ա ժա մա նակ»։

Պա տե րազ մի պատ ճառ նե րը կային, տե րու թյուն նե րը 
նա խա պատ րաստ վել է ին դրան, մնում էր ա ռի թը այն 
սկ սե լու հա մար։ 1914 թ. հու նի սի 28-ին սերբ ազ գայ նա-
կան նե րը Սա րա ևո յում ի րա կա նաց րին Ա վստ րո-Հուն գա-
րի այի թա գա ժա ռանգ Ֆրանց Ֆեր դի նան դի սպա նու թյու-
նը։ Դա էլ հան դի սա ցավ ա ռի թը։ Ա վստ րո-Հուն գա րի ան 
ու ղիղ մեկ ա միս ան ց պա տե րազմ հայ տա րա րեց Սեր բի-

ԲՈՍ ՆԻ ԱՅԻ ՍԱ ՐԱԵ ՎՈ ՔԱ ՂԱ ՔՈՒՄ ԹԱ ԳԱ ԺԱ ՌԱՆԳ ՖՐԱՆՑ ՖԵՐ ԴԻ ՆԱՆ ԴԻ ՍՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ 
Ա ՌԻ ԹՈՎ 1914 Թ. ՀՈՒ ԼԻ ՍԻ 23 –ԻՆ Ա ՎՍՏ ՐՈ– ՀՈՒՆ ԳԱ ՐԻ ԱՅԻ ՆԵՐ ԿԱՅԱՑ ՐԱԾ 

ՎԵՐՋ ՆԱԳ ՐԻ ՊԱ ՀԱՆՋ ՆԵ ՐԸ ՍԵՐԲԻ ԱՅԻՆ

1. Սեր բա կան մա մու լում ար գե լել հա կաավստ րի ա կան քա րոզ չու թյու նը։
2. Փա կել հա կաավստ րի ա կան բո լոր կազ մա կեր պու թյուն նե րը։
3. Դպ րո ցա կան ու սուց ման հա մա կար գից հա նել հա կաավստ րի ա կան քա րոզ նե րը։
4. Հե ռաց նել բո լոր այն պե տա կան պաշ տո նյա նե րին և սպա նե րին, ո րոնք մաս նակ ցել են հա կաավստ-
րի ա կան քա րոզ չու թյա նը։
5. Ա պա հո վել ա վստ րի ա կան իշ խա նու թյուն նե րի մաս նակ ցու թյու նը՝ ճն շե լու Սեր բի ա յում ծա վալ վող 
այն շար ժում նե րը, ո րոնք ո ւղղ ված են Ա վստ րո– Հուն գա րի այի դեմ։
6. Շու տա փույթ քն նել և պատ ժել Ֆրանց Ֆեր դի նան դի սպա նու թյան մե ղա վոր նե րին։
7. Սեր բա կան կա ռա վա րու թյու նը պետք է բա ցատ րու թյուն տա սպա նու թյան կա պակ ցու թյամբ պաշ-
տո նա տար ո րոշ ան ձանց ա րած հայ տա րա րու թյուն նե րի առ թիվ։
8. Սեր բա կան կա ռա վա րու թյու նը պետք է ան հա պաղ տե ղյակ պա հի Ա վստ րո– Հուն գա րի ային նշ ված 
բո լոր պա հանջ նե րի կա տար ման մա սին։
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ային։ Ռու սաս տա նը հան դես ե կավ Սեր բի այի պաշտ պա-
նու թյամբ և սկ սեց ը նդ հա նուր զո րա հա վաք։ Ի պա տաս-
խան՝ Գեր մա նի ան 1914 թ. օ գոս տո սի 1-ին (հին տո մա-
րով` հու լի սի 19-ին) պա տե րազմ հայ տա րա րեց Ռու սաս-
տա նին։ Այդ օն էլ ըն դուն ված է ան վա նել Ա ռա ջին աշ-
խար հա մար տի սկիզ բը։

Պա տե րազ մի մեջ մտան նաև Ֆրան սի ան ու Մեծ Բրի-
տա նի ան։ Հե տա գա յում ներ քաշ վե ցին բազ մա թիվ պե-
տու թյուն ներ Ա մե րի կայից, Ա սի այից, ո րոնք ա ռա վե լա-
պես մի ա ցան Ան տան տին։ Այ սինքն` հա մաեվ րո պա կա-
նից այն վե րա ճեց հա մաշ խար հային պա տե րազ մի։ Այն 
կոչ վում է Ա ռա ջին աշ խար հա մարտ, եր բեմն` Մեծ պա-
տե րազմ։

Պա տե րազ մի գլ խա վոր ճա կատ նե րը

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը ծա վալ վեց տար բեր աշ-
խար հա մա սե րում։ Ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներ է ին 
ըն թա նում մոտ մեկ տաս նյա կի հաս նող ռազ մա բե մե-
րում։ Սա կայն գլ խա վոր ճա կատ նե րը եր կուսն է ին։ Ա ռա-
ջի նը Ա րևմ տաեվ րո պա կան (Ֆ րան սի ա կան) ճա կատն 

Եվ րո պան Ա ռա ջին աշ խար-
հա մար տի տա րի նե րին
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էր, ո րը ձգ վում էր ֆրանս-գեր մա նա կան սահ մա նով և 
Բել գի այով։ Ե րկ րոր դը՝ Ար ևե լաեվ րո պա կան (Ռու սա-
կան) ճա կատն էր, ո րն ան ցնում էր ռուս-գեր մա նա կան և 
ռուս-ա վստ րի ա կան սահ ման նե րի եր կայն քով` Բալ թիկ 
ծո վից մինչև Սև ծով։

Պա տե րազ մի վճ ռա կան տե ղա մա սե րից էր նաև Կով-
կա սյան ճա կա տը։ Պա տե րազ մի սկզ բից ե րեք ա միս ան ց 
Օս մա նյան կայս րու թյու նը մի ա ցավ Ե ռյակ դա շին քին։ 
Սկս վեց ռուս-թուր քա կան հեր թա կան բա խու մը։ Ռազ մա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րը տե ղի է ին ու նե նում գլ խա վո-
րա պես Հա յաս տա նում։

Պա տե րազմն ըն թա նում էր նաև Բալ կան նե րում, Մի-
ջա գետ քում, Սի րի ա յում, Հե ռա վոր Ար ևել քում, Աֆ րի կա-
յում։

Անգ լի ա կան բա նա կը 
Ա ռա ջին աշ խար հա մար տում

 Լու սան կա րում՝ նոր զի նա-
տե սակ՝ տանկ։ Լայ նո րեն կի-
րառ վում է ին նաև գն դա ցիր-
ներ, հզոր հրա նոթ ներ, սու-
զա նա վեր և զեն քի այլ տե-
սակ ներ։ Դրանք բե րե ցին 
մար տե րում զո հե րի թվի ան-
նա խա դեպ ա ճի։

1915 թ. սեպ տեմ բե րի 15-ին 
Հա լե պի 

նա հան գա պե տա րա նին 
հղ ված Թա լե աթ փա շայի 

ծած կա գիր հե ռա գի րը

 Հա լե պի նա հան գա պե տա-
րա նին
 Ձեզ նա խա պես հա ղորդ-
վել էր, որ կա ռա վա րու-
թյու նը ո րո շել է ըն կե րու-
թյան (Մի ու թյուն և ա ռա-
ջա դի մու թյուն կու սակ ցու-
թյան) հրա մա նով ամ բող-
ջո վին վե րաց նել Թուր քի-
ա յում բնակ վող բո լոր 
հայե րին: Այդ հրա մա նին 
և ո րոշ մա նը դեմ դուրս 
ե կող նե րը չեն կա րող 
մնալ կայս րու թյան պաշ-
տոն նե րում: Որ քան էլ որ 
ան սո վոր թվան ձեռ նարկ-
ված մի ջոց նե րը, պետք է 
վերջ տր վի հայե րի գո յու-
թյա նը` ա ռանց սեռ ու տա-
րիք հաշ վի առ նե լու: 
Չպետք է նաև տուրք տալ 
խղ ճի խայ թե րին:

 Ներ քին գոր ծե րի 
նա խա րար` Թա լե աթ
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Ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը 
1914-1916 թվա կան նե րին

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ռազ մա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րը մղ վում է ին ցա մա քում, ծո վում և օ դում։ Մաս-
նա կից տե րու թյուն նե րը ծրագ րել է ին շատ ա րագ ջախ-
ջա խել հա կա ռա կորդ նե րին ու տո նել հաղ թա նակ, սա-
կայն նրանց սպա սում նե րը չար դա րա ցան։ Պա տե րազ մը 
ձգձգ վեց։

Ա ռա ջին տար վա ի րա դար ձու թյուն նե րից ա ռանձ նա-
նում է Ա րևմ տաեվ րո պա կան ճա կա տում 1914 թ. սեպ-
տեմ բե րին տե ղի ու նե ցած Մառ նի ճա կա տա մար տը։ 
Ֆրանս-ա նգ լի ա կան զոր քե րը կանգ նեց րին գեր մա նա ցի-
նե րի հար ձա կու մը դե պի Փա րիզ և ստի պե ցին նա հան-
ջել։ Եր կու կող մե րից զոհ վեց և վի րա վոր վեց 600 հա զար 
մարդ։ Ֆրան սի այի ա րագ ջախ ջախ ման գեր մա նա կան 
ծրա գի րը ձա խող վեց, Ա րևմ տյան ճա կա տում ու ժե րը հա-
վա սար վե ցին։

Օ գոս տո սի կե սին Ճա պո նի ան վերջ նա գիր ներ կա-
յաց րեց, ի սկ մի քա նի օր ան ց պա տե րազմ հայ տա րա րեց 
Գեր մա նի ային։ Նա ծրագ րել էր զավ թել Խա ղաղ օվ կի ա-
նո սի գեր մա նա կան տի րույթ նե րը և ի րեն են թար կել Չի-
նաս տա նը։

Կով կա սյան ճա կա տում 1914 թ. դեկ տեմ բե րի 9-ից 
մինչև 1915 թ. հուն վա րի 5-ը Սա րի ղա մի շի մոտ տե ղի ու-
նե ցած ճա կա տա մար տում թուր քա կան բա նա կը ծանր 
պար տու թյուն կրեց (վեր հի շե’ք Կով կա սյան ճա կա տի 
մա սին Հայոց պատ մու թյան հա մա պա տաս խան դա սը)։

Ի տա լի ան 1915 թ. ան ցավ Ան տան տի, ի սկ Բուլ ղա րի-
ան Գեր մա նի այի կող մը։ Ե ռյակ դա շին քը այդ պի սով վե-
րած վեց Քա ռյակ դա շին քի։ Նույն տա րում Ա վստ րո-Հուն-
գա րի ան և Բուլ ղա րի ան պար տու թյան մատ նե ցին սեր-
բե րին, նվա ճե ցին և ա վե րե ցին Սեր բի ան։

Ռու սա կան զոր քե րը 1915 թ. ծանր վի ճա կի մեջ է ին 
դրել Ա վստ րո-Հուն գա րի ային։ Սա կայն Գեր մա նի ան օգ-
նու թյան հա սավ։ Այս ան գամ նա ո րո շել էր շար քից հա-
նել Ռու սաս տա նին, և մեծ ու ժեր տե ղա փո խեց Ար ևե-
լաեվ րո պա կան ճա կատ։ Չնա յած Ռու սաս տա նը ծանր 
կո րուստ ներ ու նե ցավ, սա կայն շա րու նա կեց պա տե րազ-

Ե րիտ թուր քա կան իշ խա նու-
թյու նը հա մա րեց, որ պա տե-
րազ մի պայ ման նե րում 
ստեղծ վել է նպաս տա վոր 
դրու թյուն նա խօո րոք մշա-
կած հա յա ջինջ ծրա գիրն 
ի րա կա նաց նե լու հա մար։ 
Թուր քա կան պե տու թյան այդ 
ծան րա գույն հան ցա գոր ծու-
թյա նը՝ Մեծ ե ղեռ նին, զոհ 
գնա ցին 1,5 մի լի ոն հայեր։ Ցե-
ղաս պա նու թյան են թարկ վե-
ցին նաև Օս մա նյան կայս րու-
թյու նում ապ րող հույ նե րը, 
ա սո րի նե րը։ Մի այն Ե րկ րորդ 
աշ խար հա մար տից հե տո 
(տե’ս նաև Հայոց պատ մու-
թյան հա մա պա տաս խան դա-
սը) ըն դուն վե ցին մի ջազ-
գային օ րենք ներ, ո րոն ցով 
ցե ղաս պա նու թյու նը ո րակ-
վում է որ պես մարդ կու թյան 
դեմ ուղղ ված ծան րա գույն 
հան ցա գոր ծու թյուն։
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մը։ Ի սկ Կով կա սյան ճա կա տում ռու սա կան բա նա կը (հայ 
կա մա վոր նե րի մաս նակ ցու թյամբ) հաղ թա նակ ներ էր 
տա նում։

Պա տե րազ մի եր րորդ տա րում Ա րևմ տաեվ րո պա կան 
ճա կա տում խո շոր ճա կա տա մարտ տե ղի ու նե ցավ Վեր-
դե նի մոտ։ 1916 թ. փետր վա րից մինչև դեկ տեմ բեր ըն-
թա ցած կռիվ նե րում կող մե րից ոչ մե կը վճ ռա կան հա ջո-
ղու թյան չհա սավ։ Այս պես կոչ ված « Վեր դե նյան մսա ղա-
ցում» ֆրանս - ան գլի ա կան կող մը կորց րեց 750 հա զար, 
ի սկ գեր մա նա ցի նե րը` 450 հա զար մարդ։ Ա նգ լո-ֆ րան սի-
ա կան զոր քե րը փոր ձե ցին հա կա հար ձակ ման ան ցնել 
Սոմ գե տի մոտ։ Ճա կա տա մար տը տևեց հու նի սից մինչև 
նոյեմ բեր, կող մե րի կո րուստ նե րը մեծ է ին` մի ա սին գե-
րա զան ցե ցին մեկ մի լի ո նը։ Սա կայն ու ժե րի հա վա սա-
րակշ ռու թյու նը Ֆրան սի ա կան ճա կա տում պահ պան վեց։

Ար ևե լաեվ րո պա կան ճա կա տում ռու սա կան բա նա կը 
ջախ ջա խեց Ա վստ րո-Հուն գա րի ային, ո րով փր կեց 
պարտ ված Ի տա լի ային։ Ռու սաս տա նը կար ևոր հաղ թա-
նակ ներ տա րավ նաև կով կա սյան ճա կա տում և գրա վեց 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի մե ծա գույն մա սը` Տրա պի զո նից 
մինչև Բիթ լիս։

Այս պի սով` ի մի բե րե լով 1914-1916 թթ. ռազ մա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյունք նե րը, կա րող ե նք նշել որ 
Ան տան տի ե րկր նե րի կողմն էր ը նդ հա նուր հա ջո ղու թյու-
նը։ Քա ռյակ մի ու թյան ե րկր նե րը զգա լի ո րեն թու լա ցան, 
սա կայն դեռ չէ ին կորց րել վերջ նա կան հա ջո ղու թյան 
հաս նե լու հույ սը։
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Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ո րո՞նք է ին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի գլ խա վոր պատ ճառ նե րը։ Ներ կա-

յաց րե՛ք հա կա դիր խմ բա վո րում նե րի ան դամ պե տու թյուն նե րի ռազ մա քա ղա-
քա կան նպա տակ նե րը։

2. Ին չո՞ւ է աս վում, որ ան խու սա փե լի էր դար ձել Մեծ պա տե րազ մը։
3. Հա մա ձա՞յն եք պա տե րազ մի սկս վե լու վե րա բե րյալ Վ. Վիլ սո նի տե սա կե տի 

հետ, ին չո՞ւ։ Ո ՞ր ի րա դար ձու թյու նը հան դի սա ցավ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի 
ա ռի թը։

4. Ե ՞րբ սկս վեց պա տե րազ մը։ Ին չո՞ւ է այն կոչ վում հա մաշ խար հային, էլ ի ՞նչ ա նուն-
նե րով է հայտ նի։

5. Նշե՛ք աշ խար հա մար տի գլ խա վոր ճա կատ նե րը։
6. Թվար կե՛ք 1914-1916 թթ. ռազ մա կան հիմ նա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը և դրանց 

ար դյունք նե րը։
7. Հա յաս տա նը ի ՞նչ ծանր փոր ձու թյան են թարկ վեց Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի 

տա րի նե րին։

Գործ նա կան աշ խա տանք
Լ րաց րե՛ք Ա ռա ջին աշ խար հա մար տին վե րա բե րող ա ղյու սա կը։

Պատ ճառ նե րը, 
ա ռի թը Մաս նա կից նե րը Գլ խա վոր 

ճա կատ նե րը
Ռազ մա կան 

գոր ծո ղու թյուն նե րը
1914-1916 թթ.

1917 – 1918 թթ.

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ, ար տա հայ տու թյուն ներ
Ա ռա ջին աշ խար հա մարտ (Մեծ պա տե րազմ), « վա ռո դի տա կառ` Եվ րո պայի տակ», 
Ա րևմ տաեվ րո պա կան (Ֆ րան սի ա կան) ճա կատ, Ար ևե լաեվ րո պա կան (Ռու սա-
կան) ճա կատ, Կով կա սյան ճա կատ, Քա ռյակ դա շինք, Մառ նի, Սա րի ղա մի շի և Սո-
մի ճա կա տա մար տեր, « Վեր դե նյան մսա ղաց», ցե ղաս պա նու թյուն, Մեծ ե ղեռն։
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Նոր ռազ մա քա ղա քա կան ի րա վի ճակ 
1917 թվա կա նին

«»Աշ խար հա մար տի շա րու նա կու մը 1917 թ. ա ռա ջաց-
րեց նոր ռազ մա քա ղա քա կան ի րա վի ճակ։ Նախ` ա վե լա-
ցավ պա տե րազ մող ե րկր նե րի քա նա կը։ Ա ՄՆ-ը, Հու նաս-
տա նը, Չի նաս տա նը և Բրա զի լի ան մի ա ցան Ան տան տին 
և հզո րաց րին նրա ա ռանց այդ էլ մեծ նե րու ժը։

Հե տաքրք րա կան է Ա ՄՆ – ի դիր քո րո շու մը պա տե-
րազ մի ըն թաց քում։ Նա ա ռև տուր էր ա նում եր կու հա կա-
մար տող կող մե րի հետ, ին չը հս կա յա կան ե կա մուտ ներ 
բե րեց։ Եվ պա տա հա կան չէր, որ աշ խար հի ոս կու պա շա-
րի կե սից ա վե լին հայտն վեց ա մե րի կյան դրա մատ նե-
րում։ Սա կայն Ա ՄՆ-ը ո րո շեց մի ա նալ Ան տան տին, ո րով-
հետև վեր ջի նիս հաղ թա նա կը մի այն ժա մա նա կի հարց 
է ր։ Պա տե րազ մին մաս նակ ցե լով` նա նպա տա կադր վել 
էր տա րա ծել իր ազ դե ցու թյու նը Լա տի նա կան Ա մե րի կա-
յում, Խա ղաղ օվ կի ա նո սի ա վա զա նում և Հե ռա վոր Ար-
ևել քում։

26 Ա ՌԱ ՋԻՆ ԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ՄԱՐ ՏԻ Ա ՎԱՐ ՏԸ ԵՎ 
ՀԵ ՏԵ ՎԱՆՔ ՆԵ ՐԸ

Փետր վա րյան հե ղա փո խու-
թյու նը Ռու սաս տա նում
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Եր կու դա շինք նե րի գլ խա վոր տե րու թյուն նե րը պա-
տե րազ մի պատ ճա ռով լուրջ հիմ նախն դիր նե րի ա ռջև 
կանգ նե ցին։ Հատ կա պես ա ղե տա լի էր Քա ռյակ մի ու-
թյան ե րկր նե րի վի ճա կը։ Զոր քի հա մալր ման հնա րա վո-
րու թյուն այլևս չկար, տրանս պոր տի և վա ռե լի քի խիստ 
պա կաս կար, վրա հա սավ սո վը։ Նրանք հայտն վե ցին 
նաև Ան տան տի շր ջա փակ ման մեջ։

Դժ վա րին վի ճա կում է ին նաև Ան տան տի ե րկր նե րը. 
տն տե սու թյու նը ան կում էր ապ րում, ի սկ ժո ղո վուր դը 
պա հան ջում էր շու տա փույթ ա վար տել պա տե րազ մը։ 
Բո լո րը հոգ նել է ին եր կա րատև պա տե րազ մից։

Ան տան տի հիմ նա դիր տե րու թյուն նե րից հատ կա պես 
Ռու սաս տա նյան կայս րու թյու նը հայտն վեց ծանր ի րա-
վի ճա կում։ 1917 թ. սկզ բին այս տեղ տն տե սու թյան ան-
կումն ա ղե տա լի չա փե րի հա սավ, մայ րա քա ղա քում հա-
ցի խիստ պա կաս կար։ Սկս վե ցին հու զում ներ, ո րոնք 
ը նդ գր կե ցին հա սա րա կու թյան տար բեր խա վեր։ Փետր-
վա րի վեր ջին դրանք վե րա ճե ցին ժո ղովր դա վա րա կան 
հուժ կու հե ղա փո խու թյան։ Ռո մա նով նե րի մի ա պե տու-
թյու նը տա պալ վեց։ Ստեղծ վեց գոր ծա դիր իշ խա նու թյան 
նոր մար մին` Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյուն։ Այն 
կա ռա վա րե լու էր եր կի րը մինչև Սահ մա նա դիր ժո ղո վի 
գու մա րու մը։ Հե ղա փո խու թյան ըն թաց քում և դրա նից 
հե տո ստեղծ վե ցին նաև իշ խա նու թյան ը նտ րո վի մար-
մին ներ՝ բան վոր նե րի, զին վոր նե րի և գյու ղա ցի նե րի 
պատ գա մա վոր նե րի խոր հուրդ ներ։ Վեր ջին ներս վե-
րահս կում է ին Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյան գոր-
ծու նե ու թյու նը։ Շու տով Ռու սաս տա նը հռ չակ վեց ժո-
ղովր դա վա րա կան հան րա պե տու թյուն։

Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյա նը չհա ջող վեց լու ծել 
ե րկ րի ա ռջև ծա ռա ցած հիմ նախն դիր նե րը։ Նա հե ղի նա-
կազրկ վեց։ Օ գտ վե լով դրա նից` ծայ րա հեղ մարք սիստ-
նե րի կու սակ ցու թյու նը (բոլշ ևիկ ներ) 1917 թ. hոկ տեմ բեր 
25-ին (նոր տո մա րով՝ նոյեմ բե րի 7-ին) տա պա լեց Ժա մա-
նա կա վոր կա ռա վա րու թյա նը և վերց րեց իշ խա նու թյու նը։ 
Նույն օ րը հրա վիր ված Խոր հուրդ նե րի հա մա ռու սաս տա-
նյան ե րկ րորդ հա մա գու մա րը Ռու սաս տա նը հռ չա կեց 
Խորհր դային հան րա պե տու թյուն։ Բոլշ ևիկ ներն ստեղ-
ծե ցին նոր կա ռա վա րու թյուն՝ Ժո ղովր դա կան կո մի սար-

ՎԼԱԴԻՄԻՐ Ո ՒԼՅԱ ՆՈՎ 
(ԼԵ ՆԻՆ)

(1870–1924)

 Ռու սա կան մարք սա կան նե րի 
ծայ րա հեղ թևի (բոլշ ևիկ ներ) 
ա ռաջ նորդ։ Հա մոզ ված էր, 
որ պետք է բռ նի ու ժով գրա-
վել իշ խա նու թյու նը և հաս-
տա տել ու նե զուրկ խա վե րի 
բռ նա տի րու թյու նը։ Գլ խա վոր 
դերն այդ գոր ծում վե րագ-
րում էր բան վոր դա սա կար-
գին։ Գրել է բա զում աշ խա-
տու թյուն ներ այս գա ղա փա-
րի հաս տատ ման հա մար։ 
Ս տեղ ծել է կազ մա կերպ ված 
և մար տու նակ կու սակ ցու-
թյուն։ 1905–1907 թթ. հե ղա փո-
խու թյան ժա մա նակ փոր ձել է 
ի րա գոր ծել իր ծրա գի րը, 
բայց պարտ վել է։ Վտա րանդ-
վել է Շվեյ ցա րի ա։
1917 թ. հու լի սին բոլշ ևիկ նե րը 
նո րից են փոր ձել գրա վել իշ-
խա նու թյու նը։ Պարտ վել են և 
հայ տա րար վել օ րեն քից 
դուրս։ Հոկ տեմ բե րին կա տա-
րե ցին պե տա կան հե ղաշր-
ջում, կազ մե ցին կա ռա վա-
րու թյուն՝ Լե նի նի գլ խա վո-
րու թյամբ։ Սկ սե ցին բռ նու-
թյուն ներ։
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նե րի խոր հուրդ` ի րենց ա ռաջ նորդ Վ. Լե նի նի գլ խա վո-
րու թյամբ։ Հա մա գու մարն ըն դու նեց նաև օ րենք ներ պա-
տե րազ մից դուրս գա լու, հաշ տու թյուն կն քե լու և հո ղի 
մա սին։ Բոլշ ևիկ նե րը խն դիր է ին դրել Ռու սաս տա նում 
կա ռու ցել սո ցի ա լիս տա կան հա սա րա կու թյուն։ Բազ-
մազգ Ռու սաս տա նում նրանք քայ լեր ա րե ցին ազ գե րի 
ի նք նո րոշ ման սկզ բուն քի հի ման վրա լու ծե լու ազ գային 
հար ցը։

Հոկ տեմ բե րյան հե ղա փո խու թյու նը կտ րուկ փո խեց 
աշ խար հա քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը։ Բոլշ ևիկ նե րը 
ծրագ րել է ին հրահ րել հա մաշ խար հային հե ղա փո խու-
թյուն և սո ցի ա լիս տա կան կար գեր հաս տա տել աշ խար-
հի շատ ե րկր նե րում, ա ռա ջին հեր թին պա տե րազ մող 
պե տու թյուն նե րում։ Այ լա պես` բոլշ ևիկ նե րը հույս չու նե-
ին, թե կա րող են եր կար պա հել ի րենց իշ խա նու թյու նը։

Գեր մա նի այի և նրա դաշ նա կից նե րի 
պար տու թյու նը

Բոլշ ևիկ նե րի նա խա տե սած հա մաշ խար հային հե ղա-
փո խու թյու նը տե ղի չէր ու նե նում։ Այդ պատ ճա ռով նրանք 
դի մե ցին պա տե րազ մող կող մե րին՝ ա ռա ջար կե լով կն քել 
ար դա րա ցի հաշ տու թյուն ա ռանց բռ նա զավ թում նե րի և 
ռազ մա տու գանք նե րի։ Դի մու մին ար ձա գան քե ցին մի այն 
Քա ռյակ մի ու թյան ե րկր նե րը։ Ար ևե լաեվ րո պա կան և 
Կով կա սյան ճա կատ նե րում հաս տատ վեց զի նա դա դար։ 

Բ րեստ– Լի տովս կի 
բա նակ ցու թյուն նե րը
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Սա կայն բոլշ ևիկ նե րի հաշ վար կը սխալ դուրս ե կավ։ 
Ե րեք ա միս տևած բա նակ ցու թյուն նե րից հե տո նրանք 
ստիպ ված է ին ստո րա ցու ցիչ պայ ման նե րով մի այ նակ, 
ա ռանց Ան տան տի դաշ նա կից նե րի, ա ռան ձին (սե պա-
րատ) պայ մա նա գիր կն քել Քա ռյակ մի ու թյան հետ։ 1918 
թ. մար տին 3-ին Բրեստ-Լի տովս կում ստո րագր ված 
հաշ տու թյան պայ մա նագ րով Ռու սաս տա նը հրա ժար վեց 
Լե հաս տա նից, Ուկ րաի նայից, Բե լա ռու սի մեծ մա սից, 
Մերձ բալ թի կայից։ Բա ցի այդ՝ վճա րե լու էր խո շոր ռազ-
մա տու գանք։

Գեր մա նի այի ա ջակ ցու թյամբ պայ մա նագ րում տեղ 
գտան նաև Թուր քի այի պա հանջ նե րը։ Խորհր դային Ռու-
սաս տա նը պար տա վոր վում էր իր զոր քերն ան հա պաղ 
դուրս բե րել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նից։ Ա վե լին, նա 
հանձն էր առ նում նաև Թուր քի ային վե րա դարձ նել Կար-
սը, Ար դա հա նը և Բա թու մը։

Բ րեստ-Լի տովս կի պայ մա նա գի րը մի առ ժա մա նակ 
փր կեց Քա ռյակ մի ու թյան ե րկր նե րին։ Գեր մա նի ան, որ 
ար դեն կանգ նած էր պար տու թյան եզ րին, իր ու ժե րը 
կենտ րո նաց րեց Ֆրան սի ա կան ճա կա տում և 1918 թ. գար-
նա նը ան ցավ հար ձակ ման։ Գեր մա նա կան զոր քե րը հու-
լի սին հա սան հա մա րյա Փա րի զի մա տույց նե րը։

Ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը վերսկս վե ցին նաև 
Կով կա սյան ճա կա տում։ Թուր քա կան զոր քե րը գրա վե-
ցին Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը և մտան Այսր կով կաս ու Ար-
ևե լյան Հա յաս տան։ Ռու սա կան բա նա կին փո խա րի նած 

ՔԱՂ ՎԱԾՔ ԱՆ ՏԱՆ ՏԻ ԵՎ ԹՈՒՐ ՔԻ ԱՅԻ ՄԻ ՋԵՎ 1918 Թ. 
ՀՈԿ ՏԵՄ ԲԵ ՐԻ 30 –ԻՆ ՄՈՒԴ ՐՈ ՍՈՒՄ ԿՆՔ ՎԱԾ ԶԻ ՆԱ ԴԱ ԴԱ ՐԻՑ

 ՀՈԴ ՎԱԾ 1. Բա ցել Դար դա նել ու Բոս ֆոր նե ղուց նե րը և ա զատ մուտ քը Սև ծով։ Դաշ նա կից նե րի կող-
մից Դար դա նել և Բոս ֆոր նա վա հան գիստ նե րի ռազ մա կան նվա ճում։
 ՀՈԴ ՎԱԾ 4. Դաշ նային բո լոր ռազ մա գե րի նե րին և ներ կալ ված հայե րին պետք է հա վա քել Կ. Պոլ սում, 
որ պես զի ա ռանց որ ևէ պայ մա նի հանձն վեն դաշ նա կից նե րին։
 ՀՈԴ ՎԱԾ 5. Թուր քա կան բա նա կի ան հա պաղ զո րաց րում, բա ցի սահ մա նա պահ և ներ քին կար գը 
պահ պա նող զոր քե րից։
 ՀՈԴ ՎԱԾ 6. Բո լոր ռազ մա նա վե րի հանձ նում…
 ՀՈԴ ՎԱԾ 15. Դաշ նա կից ներն ա ռանձ նաց նե լու են սպա ներ, ո րոնք հս կե լու են բո լոր եր կա թու ղի նե րը, 
այդ թվում՝ Ա նդր կով կա սի այն եր կա թու ղի նե րը, ո րոնք այժմ Թուր քի այի վե րահս կո ղու թյան տակ են 
գտն վում…
 ՀՈԴ ՎԱԾ 24. Հայ կա կան որ ևէ վի լայե թում ան կար գու թյուն նե րի դեպ քում դաշ նա կից ներն ի րա վունք 
ու նեն գրա վել դա։
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հայ կա կան զոր քը կա րո ղա ցավ կանգ նեց նել նրանց 
ա ռաջ խա ղա ցու մը, տա նել կար ևոր հաղ թա նակ ներ։ 1918 
թ. հու նի սի 4-ին Բա թու մում կնք ված հաշ տու թյամբ Կով-
կա սյան ճա կա տում պա տե րազմն ա վարտ վեց (տե’ս նաև 
Հայոց պատ մու թյան հա մա պա տաս խան դա սը)։

Քա ռյակ մի ու թյան հա ջո ղու թյուն նե րը ձեռք բեր վե ցին 
գե րա գույն ջան քե րի գնով, սա կայն նրանց նե րուժն այլևս 
սպառ ված է ր։ Ան տան տը հա մալ րեց իր ու ժե րը, մի ա ցան 
նաև ա մե րի կյան թարմ զոր քեր, և 1918 թ. սեպ տեմ բե րին 
ան ցավ հա կա հար ձակ ման բո լոր ճա կատ նե րում։ Նախ 
պարտ վե ցին և պա տե րազ մից դուրս ե կան Գեր մա նի այի 
դաշ նա կից ներ Բուլ ղա րի ան, Օս մա նյան կայս րու թյու նը և 
Ա վստ րո-Հուն գա րի ան։ Գեր մա նի ան ի վի ճա կի չէր շա-
րու նա կե լու պա տե րազ մը։ Բա ցի այդ` նոյեմ բե րի սկզ բին 
ե րկ րում հե ղա փո խու թյուն սկս վեց, ո րի ար դյուն քում մի-
ա պե տու թյու նը տա պալ վեց։

Գեր մա նի ան ըն դու նեց իր ան վե րա պահ պար տու թյու-
նը և 1918 թ. նոյեմ բե րի 11-ին ստո րագ րեց զի նա դա դա րի 
պայ մա նա գի րը։ Այս պես ա վարտ վեց ա վե լի քան չորս 
տա րի տևած Մեծ պա տե րազ մը։

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի 
գլ խա վոր հետ ևանք նե րը

Մեծ պա տե րազմն ահ ռե լի կո րուստ ներ պատ ճա ռեց 
մարդ կու թյա նը, ծանր հետ ևանք ներ ու նե ցավ ար դյու նա-
բե րա կան հա սա րա կու թյան հա մար։ Մեծ էր մարդ կային 
զո հե րի թի վը։ Մի այն մաս նա կից ե րկր նե րի զին ված ու-

ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ
ՄԻ ՀԱՏ ՎԱԾ ՍՈՒԼ ԹԱ ՆԱ ԿԱՆ ԴԱ ՏԱ ՐԱ ՆԻ 

ՄԵ ՂԱԴ ՐԱ ԿԱՆ ԵԶ ՐԱ ԿԱ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԻՑ ԵՎ ԴԱ ՏԱՎՃ ՌԻՑ
 Դա տը կա յա ցել է 1919 թ.

« Ներ կա հե տաքն նու թյան հիմ նախն դի րը հետ ևյալն է. հայե րի տե ղա հա նու թյան ըն թաց քում տար բեր 
ժա մա նակ նե րում և զա նա զան վայ րե րում տե ղի ու նե ցած հան ցա գոր ծու թյուն նե րը… ցույց են տա լիս, 
որ դրանք ոչ թե սահ մա նա փակ կամ տե ղա կան բնույթ են ու նե ցել, այլ կան խամ տած ված ի րա կա նաց-
վել են վե րո հի շյալ ան ձան ցից բաղ կա ցած « հա տուկ կենտ րո նի» բա նա վոր հրա հանգ նե րով և գաղտ նի 
հրա ման նե րով»։
«Օ րենսգր քում առ կա… հոդ ված նե րի հի ման վրա Թա լե ա թը, Էն վե րը, Ջե մա լը և դոկ տոր Նա զը մը դա-
տա պարտ վում են մահ վան, ի սկ Ջա վի դը, Մուս տա ֆա Շե րե ֆը, Մու սա Քյա զի մը՝ 15 –ա կան տա րի ժամ-
կե տով աք սո րի։ Փա խուս տի մեջ գտն վող նե րին զր կել քա ղա քա ցի ա կան ի րա վունք նե րից, բռ նագ րավ-
ված ու նեց ված քի հար ցում գոր ծել հա մա ձայն օ րեն քի»։

 ՓԱՍ ՏԱԹՂ ԹԻ 
ՊԱՐ ԶԱ ԲԱ ՆՈՒՄ 

Ան տան տի ճնշ ման տակ 
պարտ ված Օս մա նյան տե-
րու թյունն սկ սեց դա տա վա-
րու թյուն Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյան կա պակ ցու թյամբ։ 
Սա կայն դա տա րա նը փոր-
ձում էր Հայոց ցե ղաս պա-
նու թյու նը բար դել ոչ թե 
պե տու թյան, այլ կա ռա վա-
րու թյան գլուխ կանգ նած 
ան ձանց վրա։ Փաս տա-
թուղ թը վկա յում է, որ այն 
ժա մա նակ թուր քա կան պե-
տու թյունն ըն դու նել է ցե-
ղաս պա նու թյան փաս տը։ 
Փա խուս տի մեջ գտն վող նե-
րի դա տավ ճիռն ի րա գոր ծե-
ցին հայ վրի ժա ռու նե րը։
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ժե րը տվե ցին մոտ 10 մի լի ոն սպան ված, 20 մի լի ոնն էլ 
վի րա վոր վեց և խե ղան դամ դար ձավ։ Սո վի և հա մա ճա-
րակ նե րի զոհ դար ձան թի կուն քի մի լի ո նա վոր խա ղաղ 
բնա կիչ ներ։

Պա տե րազ մող ե րկր ներն ու նե ցան նաև հս կա յա կան 
նյու թա կան կո րուստ ներ։ Պա տե րազ մա կան ծախ սե րը 
մի ջին հաշ վով կազ մե ցին մեծ տե րու թյուն նե րի ազ գային 
հարս տու թյան 1/3-ը։ Ա վեր վե ցին բազ մա թիվ քա ղաք ներ, 
գյու ղեր, ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն ներ, եր-
կա թու ղի ներ, ճա նա պարհ ներ, կա մուրջ ներ և այլն։

Չ նա յած դժ վա րին ի րա վի ճա կին` զար գա ցում ապ րեց 
ռազ մա կան ար դյու նա բե րու թյու նը։ Կա տա րե լա գործ-
վեց պա տե րազմ վա րե լու գի տու թյու նը` ռազ մար վես տը։ 
Մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ օգ տա գործ-
վե ցին ռազ մա կան տեխ նի կայի և զեն քի նոր տե սակ ներ` 
հրա սայ լեր, կրա կա նետ ներ, օ դա նա վեր, սու զա նա վեր և 
այլն։ Կի րառ վեց նաև քի մի ա կան զենք։ Այս ա մե նի ար-
դյուն քում պա տե րազ մը դար ձավ ա վե լի ա վե րիչ և մա-
հա բեր։

Պա տե րազ մի գլ խա վոր հետ ևանք նե րից մե կը ե րիտ-
թուր քե րի կող մից ի րա գործ ված ցե ղաս պա նու թյան մի-
ջո ցով հայե րին ի րենց հայ րե նի քի մեծ մա սից զր կելն է ր։ 
Պա տե րազ մից հե տո Մեծ ե ղեռ նը ի րա վա կան և քա ղա-
քա կան գնա հա տա կան չս տա ցավ։ Ա հա թե ին չու հե տա-
գա յում կա տար վե ցին ցե ղաս պա նա կան բազ մա թիվ 
հան ցա գոր ծու թյուն ներ։

Հայոց մեծ ե ղեռ նի տա րի նե-
րի վա վե րագ րե րից
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Ա ռա ջին աշ խար հա մարտն ու նե ցավ նաև դրա կան 
հետ ևանք ներ։ Պատ մու թյան թա տե րա բե մից հե ռա-
ցան Ա վստ րո հուն գա րա կան, Ռու սաս տա նյան, Օս-
մա նյան և Գեր մա նա կան կայս րու թյուն նե րը։ Չորս 
նախ կին տե րու թյուն նե րի տա րած քում ա ռա ջա ցան 
նոր բազ մա թիվ ազ գային պե տու թյուն ներ` Չե խոս լո-
վա կի ա, Լե հաս տան, Ֆին լան դի ա, Ուկ րաի նա, Հա-
յաս տան և այլն։ Տե ղի ու նե ցան նաև ծո ղովր դա վա-
րա կան հե ղա փո խու թյուն ներ, ո րոնց ար դյուն քում 
տա պալ վեց կա ռա վար ման մի ա պե տա կան ձևը, տա-
րած վեց ժո ղովր դա վա րու թյու նը։ Ի սկ Ռու սաս տա-
նում, ա ռա ջի նը աշ խար հում, սկս վեց նոր` սո ցի ա լիս-
տա կան հա սա րա կու թյան կա ռուց ման գոր ծըն թա ցը։ 

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ը նդ հա նուր կող մե րով ներ կա յաց րե’ք ռազ մա քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը 1917 

թվա կա նին։ Ձեր կար ծի քով՝ ին չու՞ Ա ՄՆ-ը մի ա ցավ Ան տան տին։
2. Ե ՞րբ է տա պալ վել մի ա պե տու թյու նը Ռու սաս տա նում, ո ՞ւմ ան ցավ գոր ծա դիր իշ-

խա նու թյու նը։ Ի ՞նչ է ին խոր հուրդ նե րը և ի ՞նչ դեր է ին խա ղում։
3. Ե ՞րբ բոլշ ևիկ նե րը ե կան իշ խա նու թյան։ Ի նչ պե՞ս էր կոչ վում և ո ՞վ գլ խա վո րեց 

գոր ծա դիր իշ խա նու թյան նոր մար մի նը։ Ի ՞նչ ո րո շում ներ ըն դու նեց Խոր հուրդ-
նե րի հա մա ռու սաս տա նյան ե րկ րորդ հա մա գու մա րը։ Ի ՞նչ նպա տակ ներ ու նե ին 
բոլշ ևիկ նե րը։

4. Ին չո՞ւ բոլշ ևիկ նե րը հա մա ձայն վե ցին ա ռան ձին հաշ տու թյան պայ մա նա գիր կն-
քե լու Քա ռյակ մի ու թյան հետ։ Ի ՞նչ հետ ևանք ներ ու նե ցավ այդ պայ մա նա գի-
րը։

5. Ե ՞րբ և ի ՞նչ ի րա դար ձու թյուն նե րով ա վարտ վեց Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը։
6. Ներ կա յաց րե՛ք Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի գլ խա վոր հետ ևանք նե րը։

Գործ նա կան աշ խա տանք
Շա րու նա կե’ք լրաց նել Ա ռա ջին աշ խար հա մար տին վե րա բե րող ա ղյու սա կը` կա-
տա րե լով ա վե լա ցում ներ ե րկ րորդ և վեր ջին սյու նակ նե րում։

Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
Փետր վա րյան հե ղա փո խու թյուն, Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյուն, Հոկ տեմ բե-
րյան հե ղա փո խու թյուն, խոր հուրդ ներ, Խորհր դային հան րա պե տու թյուն, հա մաշ-
խար հային հե ղա փո խու թյուն, ա ռան ձին (սե պա րատ) պայ մա նա գիր, Բրեստ-Լի-
տովս կի պայ մա նա գիր։
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Կրթության և գիտության զար գաց ման 
ը նդ հա նուր մի տում նե րը
 

Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան ե րկ րորդ շր ջա-
փու լում Եվ րո պայի և Ա մե րի կայի ե րկր նե րում մշա կույ թը 
բարձ րա ցավ ո րա կա կան նոր մա կար դա կի։ Նրա ար-
դյունք նե րը սկ սե ցին հա սու դառ նալ հա սա րա կու թյան 
լայն խա վե րին։ Դա էր պա հան ջում ար դյու նա բե րու թյան 
բուռն զար գա ցու մը։ Ա նհ րա ժեշտ է ին նոր տեխ նի կային 
տի րա պե տող բան վոր նե ր։ Բարձ րա գույն կր թու թյուն 
ստա ցած ճար տա րա գետ նե րը դար ձան տն տե սու թյան 
ղե կա վար ման հիմ նա կան օ ղա կը։ 

Աս վա ծը հնա րա վոր դար ձավ դպ րո ցա կան հա մա-
կար գի կա տա րե լա գործ ման հետ ևան քով։ 1870–ա կան 
թթ. զար գա ցած բո լոր ե րկր նե րում տար րա կան կր թու-
թյու նը դար ձավ պար տա դիր։ Ը նդ լայն վեց միջ նա կարգ 
կր թու թյան հա մա կար գը, ո րի ծրագ րե րում մեծ տեղ է ին 
զբա ղեց նում բնա գի տա կան ա ռար կա նե րը։ Ա վան դա կան 
հա մալ սա րան նե րի կող քին տա րա ծում ստա ցան տեխ-
նի կա կան բու հե րը, ո րոնք պատ րաս տում է ին ճար տա-
րա գետ ներ։

 Գի տու թյունն սկ սեց ըն կալ վել որ պես հա սա րա կու-
թյան ա ռա ջըն թա ցի կար ևո րա գույն նա խա պայ ման։ 
Պե տու թյուն նե րը և ա ռան ձին ձեռ նե րեց նե րը հո վա նա-
վո րում է ին հե տա զո տա կան հիմ նարկ նե րի գոր ծու նե ու-
թյու նը՝ ի նս տի տուտ ներ, կենտ րոն ներ, ա կա դե մի ա ներ։ 
Սեր տա ցավ տար բեր ե րկր նե րի գիտ նա կան նե րի հա մա-
գոր ծակ ցու թյու նը։ Ստեղծ վե ցին մի ջազ գային գի տա կան 
հիմ նադ րամ ներ, ո րոնք պարգև ներ է ին սահ մա նում հե-
տա զո տա կան լա վա գույն ար դյունք նե րի հա մար։ Դրան-
ցից ա մե նա հայտ նին Շվե դա կան ա կա դե մի այի Նո բե-
լյան հիմ նադ րամն է ր։ Այն գոր ծում է առ այ սօր։

27 ԿՐ ԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԳԻ ՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
XIX ԴԱ ՐԻ Ե ՐԿ ՐՈՐԴ ԿԵ ՍԻՆ ԵՎ 
XX ԴԱ ՐԻ ՍԿԶ ԲԻՆ

Ա. ՆՈ ԲԵԼ
(1833–1896)

Շ վեդ գոր ծա րար և գյու տա-
րար։ Հայտ նա գոր ծել է դի նա-
մի տը (ու ժա նակ)։ Հա մա ձայն 
կտա կի՝ նրա հարս տու թյան 
հի ման վրա ստեղծ վել է հիմ-
նադ րամ։ Դրա նից Շվե դի այի 
Ար քա յա կան ա կա դե մի ան 
1901 թ. ի վեր մր ցա նակ ներ է 
շնոր հում ա ռա վել աչ քի ըն-
կած գիտ նա կան նե րին, ա վե-
լի ո ւշ՝ նաև գրող նե րին և խա-
ղա ղու թյան գոր ծիչ նե րին։
Ն կա րում՝ Նո բե լյան մր ցա-
նա կի մե դա լը։
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 Հիմ նա րար գի տու թյուն նե րը

 Նոր ար դյունք ներ ար ձա նագր վե ցին գիտության այս 
բնա գա վա ռում։ Դրանց հե ղի նակ նե րը տար բեր ե րկր նե-
րի ա կա նա վոր գիտ նա կան ներ է ին՝ ան գլի ա ցի ներ, 
ֆրան սի ա ցի ներ, գեր մա նա ցի ներ, ռուս ներ, ա մե րի կա ցի-
ներ և այլք։

 Տե սա կան նոր հե տա զո տու թյուն նե րի արդյունքում 
արմատապես փոխվեցին աշ խար հի վե րա բե րյալ մարդ-
կու թյան պատ կե րա ցում նե րը։ Ա նգ լի ա ցի Չ. Դար վինն 
ստեղ ծեց մի կուռ տե սու թյուն, ո րը բա ցատ րում է կեն դա-
նա կան տե սակ նե րի մի լի ո նա վոր տա րի ներ տևած աս-
տի ճա նա կան զար գա ցու մը՝ պար զից դե պի բար դը։ Ռուս 
Դ. Մեն դե լե ևը հայտ նա բե րեց քի մի ա կան տար րե րի 
պար բե րա կա նու թյան օ րեն քը։ Դրա շնոր հիվ ո րո շարկ-
վում է բո լոր տար րե րի ճշգ րիտ տե ղը հա մա կար գում։ 
Կան խա գու շակ վում են ան գամ այն տար րե րը, ո րոնք գի-
տու թյա նը դեռ հայտ նի չեն։ Գեր մա նա ցի Ա. Այնշ թայ նը 
մշա կեց տի ե զե րա կան ժա մա նա կի, տա րա ծու թյան, նյու-
թի զանգ վա ծի, է ներ գի այի, շարժ ման նոր տե սու թյուն։ 
Դա ար մա տա պես փո խեց տի ե զեր քի վե րա բե րյալ պատ-
կե րա ցում նե րը, ո րոնք ձևա վոր վել է ին Ռ. Դե կար տի և Ի. 
Նյու տո նի ժա մա նակ նե րից ի վեր։

 Հատ կա պես տպա վո րիչ է ին փոր ձա րա րա կան գի-
տու թյուն նե րի ձեռք բե րում նե րը։ Ստեղծ վե ցին գե նե տի-
կան (Գ. Մեն դել), ման րէ ա բա նու թյու նը (Լ. Պաստյոր), 
է լեկտ րա դի նա մի կան (Ջ. Մաքս վել), ա տո մային ֆի զի-
կան (Է. Ռե զեր ֆորդ, Ն. Բոր) և այլն։ Քի մի կոս նե րին հա-
ջող վեց ստա նալ նոր ար հես տա կան նյու թեր, ո րոնք 

ՉԱՐԼԶ ԴԱՐ ՎԻՆ
(1809–1882)

 
Անգ լի ա ցի մեծ բնա գետ, է վո-
լյու ցի ոն (տ ևա փո խա կան) 
տե սու թյան ստեղ ծո ղը։ Իր 
« Տե սակ նե րի ծա գու մը» և 
« Մար դու ծա գու մը» գր քե րում 
ցույց է տվել, որ բույ սե րի և 
կեն դա նի նե րի տե սակ նե րը 
տևա կան ժա մա նա կի ըն թաց-
քում փո փոխ վում ե ն։ Հա մոզ-
ված էր, որ մար դը ևս մի լի ո-
նա վոր տա րի նե րի զար գաց-
ման ու ղի է ան ցել։

 « Մեր  սե դե սի» ա ռա ջին 
մո դե լը (1901)
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ներդր վե ցին ար դյու նա բե րու թյան տար բեր բնա գա վառ-
նե րում։ և ա ռտ նին կյան քում

 Խո շոր ճար տա րա գետ–գյու տա րար նե րի ջան քե րով 
գի տու թյան նվա ճում ներն ստա ցան կի րա ռա կան նշա-
նա կու թյուն։ Հայտ նա բեր վե ցին ռա դի ոն (Գ. Մար կո նի), 
հե ռա խո սը (Ա. Բելլ), ներ քին այր ման շար ժի չը (Գ. Դայմ-
լեր), է լեկտ րա կան լամ պը (Թ. Է դի սոն)։ Դրանք և այլ 
գյու տեր է ա կա նո րեն փո խե ցին մարդ կանց կյանքն ու 
կեն ցա ղը։

 Քն նարկ վող ժա մա նա կաշր ջա նում հիմ նա րար գի տու-
թյուն նե րը հայոց մի ջա վայ րում պատ շաճ զար գա ցում 
չս տա ցան։ Պատ ճա ռը հա մալ սա րան նե րի, գի տա կան 
այլ ևայլ ըն կե րակ ցու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյունն է ր։ 
Դա իր հեր թին պայ մա նա վոր ված էր ազ գային պե-
տա կա նու թյան բա ցա կա յու թյամբ։ 

 Այ նուա մե նայ նիվ, աշ խար հի տար բեր գի տա կան հիմ-
նարկ նե րում եր ևա ցին հայ խո շոր գիտ նա կան ներ՝ 
հան քա բան Ա. Ա րծ րու նի (Ռու սաս տան), քի մի կոս Ջ. 
Չամ չյան (Ի տա լի ա), ճար տա րա գետ Հ. Ա դա մյան 
(Ռու սաս տան, Գեր մա նի ա) և այլոք։

 Հու մա նի տար գի տու թյուն ներ
 

Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան զար գա ցու մը 
նոր խն դիր ներ ա ռա ջադ րեց հու մա նի տար գի տու թյուն-
նե րին։ Դա սեր տո րեն կապ ված էր հա սա րա կա կան հա-
րա բե րու թյուն նե րի, մար դու և նրա կեն սա գոր ծու նե ու-
թյան մի ջա վայ րի փո փո խու թյուն նե րի հետ։ Դրանց գի-
տա կան բա ցա հայ տու մը վե րա պահ ված էր ի նչ պես 
ա վան դա կան, այն պես էլ նոր ձևա վոր վող հա սա րա կա-
կան գի տու թյուն նե րին։ Դրան ցից է ին ի մաս տա սի րու-
թյու նը (փի լի սո փա յու թյուն), պատ մա գի տու թյու նը, 
տնտե սա գի տու թյու նը, լեզ վա բա նու թյու նը, ի րա վա գի-
տու թյու նը։ Բա զում հե տա զո տու թյուն ներ, հան րա մատ-
չե լի գր քեր նպաս տե ցին հու մա նի տար գի տու թյուն նե րի 
զար գաց մանն ու տա րած մա նը։

 Հույժ կար ևոր էր նոր գի տու թյան՝ հո գե բա նու թյան ի 
հայտ գա լը։ Այն խն դիր ու ներ ու սում նա սի րե լու մար դու 

ԴՄԻՏՐԻ ՄԵՆ ԴԵ ԼԵ ԵՎ
(1834–1907)

 Ռուս նշա նա վոր քի մի կոս։ 
Ան չափ աշ խա տա սեր էր, 
սկզ բուն քային և նվիր ված 
գի տու թյա նը։ Բո լո րի կող մից 
սիր ված էր և հարգ ված։ Իր 
հայտ նա գոր ծած՝ քի մի ա կան 
տար րե րի պար բե րա կան 
ա ղյու սա կը ան մա հաց րել է 
մեծ գիտ նա կա նին։

ԱԼԲԵՐՏ ԱՅՆՇ ԹԱՅՆ
(1879–1955)

 Հա րա բե րա կա նու թյան տե-
սու թյան ստեղ ծո ղը։ Իր հիմ-
նա րար աշ խա տու թյուն նե րով 
խթա նել է ար դի ա կան ֆի զի-
կայի շատ բնա գա վառ նե րի 
հե տա գա զար գա ցու մը։
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նե րաշ խար հը, նրա զգա յու թյուն նե րը, հույ զե րը, ապ-
րում նե րը, մտա վոր գոր ծո ղու թյուն նե րը։

 Հու մա նի տար գի տու թյուն նե րից հայոց մի ջա վայ րում 
հատ կա պես զար գա ցում ապ րեց հա յա գի տու թյու նը։ 
Աս պա րեզ ի ջավ Ռու սաս տա նի և Եվ րո պայի հա մալ-
սա րան նե րում կր թու թյուն ստա ցած գիտ նա կան նե րի 
մի բույլ, ո րն իր ու սում նա սի րու թյան խն դի րը դարձ-
րեց հայ գրա կա նու թյու նը, լե զուն, պատ մու թյու նը։ 
Դրա խո շո րա գույն ներ կա յա ցու ցիչ նե րից է ին Ղ. Ա լի-
շա նը, Մ. Ա բե ղյա նը, Հր. Ա ճա ռյա նը, Ն. Ա դոն ցը և 
այլք։ ԶԻԳ ՄՈՒՆԴ ՖՐՈՅ Դ 

(1856–1939)

Ավստ րի ա ցի ան վա նի հո գե-
բույժ: Մար դու հո գե բա նու-
թյան նո րո վի մո տեց ման՝ հո-
գե վեր լու ծու թյան հիմ նա դիրն 
է։ Հե տա գա յում այդ մե թո դը 
խո րաց վեց և լայն տա րա ծում 
գտավ։

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ներկայացրե՛ք կրթության և գիտության զար գաց ման գլ խա վոր մի տում նե րը 

XIX դա րի ե րկ րորդ կե սին և XX դա րի սկզ բին։
2. Ին չո՞վ կա րե լի է բա ցատ րել գի տու թյան ան նա խա դեպ զար գա ցու մը։
3. Ձեր կար ծի քով՝ ո ՞րն է հիմ նա րար գի տու թյուն նե րի գլ խա վոր նվա ճու մը։
4. Թվար կե՛ք գի տա կան նվաճում նե րը։
5. Ին չի՞ հետ էր կապ ված հու մա նի տար գի տու թյուն նե րի զար գա ցու մը։ Ի՞նչ նոր 

ուղղություններ առաջացան:

 Նոր հաս կա ցու թյուն ներ, ա նուն ներ
 Միջնակարգ կրթություն, տեխնիկական բուհ, Նո բե լյան մի ջազ գային մր ցա նակ, 
ճար տա րա գետ, գե նե տի կա, ման րէ ա բա նու թյուն, է լեկտ րա դի նա մի կա, ա տո-
մային ֆի զի կա, ա ստ ղա ֆի զի կա, հեռախոս, ռադիո, էլեկտրական լամպ, հո գե-
բա նու թյուն, Չ. Դար վին, Դ. Մեն դե լեև, Ա. Այնշ թայն
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Գ րա կա նու թյու նը և թատ րո նը

 Կյան քի ճշ մար տա ցի պատ կե րու մը դար ձավ XIX դ. 
ե րկ րորդ կե սի և XX դ. սկզ բի գրող նե րի ստեղ ծա գոր ծու-
թյան նպա տա կը։ Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան 
մար դու նե րաշ խար հը՝ բա րու և չա րի, ստո րի և հե րո սա-
կա նի, նեղ ան ձնա կա նի և հա սա րա կա կա նի բա խում նե-
րով, կազ մեց դրա բո վան դա կու թյու նը։ « Կյան քը ի նչ պես 
որ կա». ա հա գրա կան նոր սերն դի հա վա տամ քը։ 

Այս դի տան կյու նից հատ կա պես ա ռանձ նա նում է ին 
խոս քի ֆրան սի ա ցի վար պետ նե րը՝ Է. Զո լան և Գի դը 
Մո պա սա նը։ Ռուս գրա կա նու թյան մեջ մար դու, հա սա-
րա կու թյան, պատ մու թյան հիմ նախն դիր նե րը գե ղար-
վես տա կան կեր պա վո րում են ստա ցել Ֆ. Դոս տոևս կու 
և Լ. Տոլս տոյի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում։

Ն շա նա կա լից է ին ան գլի ա կան, ա մե րի կյան, գեր մա-
նա կան գրա կա նու թյուն նե րի նվա ճում նե րը։ Դրանք 
տար բեր դի տան կյուն նե րից բա ցա հայ տում է ին կյան քի 
լու սաստ վեր նե րը՝ հու մոր և եր գի ծանք (Բ. Շոու), գո յու-
թյան պայ քար և հե րո սա ցում (Ջ. Լոն դոն), կեն սա կան 
ի նք նա հաս տա տում և ի մաս տու թյուն (Թ. Ման) և այլն։

 Հա սա րա կա կան կյան քում մեծ կար ևո րու թյուն ու ներ 
թատ րո նը։ Մեծ ու փոքր քա ղաք նե րում գոր ծում է ին 
տաս նյակ թատ րոն ներ։

 Ի հայտ ե կան բա զում նոր թա տե րա գիր ներ՝ ռուս Ա. 
Չե խո վը, ֆրան սի ա ցի Է. Ռոս տա նը, նոր վե գա ցի Հ. Իբ-
սե նը, և այլք։ Հա մաշ խար հային հռ չակ է ին վայե լում մե-
ծա տա ղանդ այն պի սի դե րա սան ներ, ի նչ պի սիք է ին Է. 
Դու զեն, Ս. Բեռ նա րը։

 1860–1870–ա կան թթ. ձևա վոր վող հայ ար հես տա-
վարժ թատ րո նը հա մա քայլ էր թա տե րա կան այս 
նվա ճում նե րին։ Թիֆ լի սի և Կ. Պոլ սի բե մե րում ներ-
կա յաց վում է ին Վ. Շեքս պի րի, Հ. Իբ սե նի, և այ լոց 

28 Գ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԵՎ ԱՐ ՎԵՍ ՏԸ 
(XIX ԴԱ ՐԻ Ե ՐԿ ՐՈՐԴ ԿԵ Ս – XX ԴԱ ՐԻ ՍԿԻԶ)

ԳԻ ԴԸ ՄՈ ՊԱ ՍԱՆ
(1850–1893)

Ֆ րան սի ա ցի գրող, ի րա պաշ-
տա կան (ռե ա լիս տա կան) 
ո ւղ ղու թյան հետ ևորդ, ման-
րա պա տու մի վար պետ։ 
Պատ կե րել է « փոքր մարդ-
կանց» կյան քը և նե րաշ խար-
հը։
Գ րել է նո րա վե պեր (նո վել-
ներ)՝ « Սի րե լի բա րե կամ», 
« Մի կնոջ պատ մու թյուն» և 
այլն։ Դրանք մե ծա պես ազ-
դել են հա մաշ խար հային 
գրա կա նու թյան վրա։
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ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը։ Աս պա րեզ ի ջան հայ խո-
շոր թա տե րա գիր ներ Ա. Շիր վան զա դեն և Լ. Շան թը։ Ի 
հայտ ե կան ա կա նա վոր դե րա սան ներ Պ. Ա դա մյա նը 
և Սի րա նույ շը։ Ե րի տա սարդ Վ. Փա փա զյանն իր դե-
րա սա նա կան մկր տու թյունն ստա ցել էր Ս. Բեռ նա րի 
թատ րո նում։

 Խո շո րա գույն նվա ճում նե րից մեկն էլ կի նոար վես տի 
(կի նե մա տոգ րա ֆի ա) ստեղ ծումն է ր։ 1895 թ. Լուի և 
Օ գյուստ Լյու մի եր եղ բայր նե րը Փա րի զում ա ռա ջին ան-
գամ ցու ցադ րե ցին ի րենց « շար ժուն լու սան կա րը»։ 
Քչերն է ին գի տակ ցում, որ կա տար վել է դա րա կազ միկ 
հայտ նա գոր ծու թյուն։

 Կեր պար վես տը 
և ճար տա րա պե տու թյու նը

 Կեր պար վես տի խո շո րա գույն ա ռա ջըն թաց ար ձա-
նագր վեց Ֆրան սի ա յում։ Մի խումբ ե րի տա սարդ նկա-
րիչ ներ հե ռա ցան ա վան դա կան գե ղան կար չու թյու նից։ 
Ի րենց կտավ նե րում նրանք սկ սե ցին կար ևո րել ի րե րից 
ստա ցած ան մի ջա կան տպա վո րու թյու նը (ի մպ րե սի ոն)։ 
Տպա վո րու թյուն, ո րն ար դյունք էր բնա կան լույ սի և 
մարդ կային հույ զե րի հա մադ րու թյան։ Այդ նկա րիչ նե րը 
կոչ վե ցին ի մպ րե սի ո նիստ ներ՝ Կ. Պի սա րո, Կ. Մո նե, Է. 
Դե գա, Օ. Ռե նուար և այլք։

 Նույ նա տիպ ո րո նում ներ առ կա է ին նաև քան դա կա-
գոր ծու թյան մեջ։ Դրանց խո շո րա գույն ար տա հայ տի չը 
դար ձավ Օ. Ռո դե նը։ Մար մա րից ու բրոն զից պատ րաստ-

ԲԵՐՆԱՐԴ ՇՈՈՒ
(1856–1950)

 
Անգ լի ա ցի մեծ եր գի ծա բան։ 
Բա ցա ռիկ ար վես տով ծաղ-
րել է մարդ կանց ա րատ նե րը։ 
Իր թա տեր գու թյուն նե րում 
դա ա րել է ճշգ րիտ կարճ դա-
տո ղու թյան մի ջո ցով, ո րը 
կա րող է ը նդ հա նու րի կար-
ծի քին հա կա ռակ լի նել։ Օ րի-
նակ՝ «Ով կա րող է, կա տա-
րում է, ով չի կա րող, սո վո-
րեց նում է»։ Հա մար վում է 
եվ րո պա կան եր գի ծա կան 
դրա մայի նոր ձևե րի ստեղ-
ծո ղը և տա րա ծո ղը։

Կի նե մա տոգ րա ֆի գյու տ-
ա րար ներ ֆրան սի ա ցի 
Լյու մի եր եղ բայր նե րը և 
նրանց ստեղ ծած՝ աշ-
խար հում ա ռա ջին կի-
նոխ ցի կը
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ված նրա ար ձան նե րը փա ռա բա նել են մար դու գե ղեց-
կու թյու նը և զգա յուն նե րաշ խար հը։

 Հայ կա կան մի ջա վայ րում ի հայտ ե կավ նկա րիչ նե րի 
մի հա մաս տե ղու թյուն, ո րն օգ տա գոր ծում էր ֆրան-
սի ա կան նվա ճում նե րը՝ ազ գային նոր գե ղան կար չու-
թյուն ստեղ ծե լու հա մար՝ Հ. Այ վա զովս կի, Վ. Սու րե-
նյանց, Մ. Սա րյան։

 
Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան ե րկ րորդ շր ջա-

փու լին բնո րոշ էր քա ղա քային կյան քի բուռն ա ճը։ Քա-
ղաք նե րի հա տա կագ ծու մը վե րած վեց ար վես տի, ո րը 
նպա տակ ու ներ ստեղ ծե լու մար դու կյան քի և գոր ծու նե-
ու թյան հարմարավետ մի ջա վայ ր՝ հրա ժար վե լով ա վե-
լորդ ճո խու թյուն նե րից։

Սկ սե ցին կա ռուց վել ե րկ նա քեր ներ (բազ մա հարկ շեն-
քեր), ա րա գըն թաց ճա նա պարհ ներ, կա մուրջ ներ։ Ավ տո-
մե քե նան և մետ րո պո լի տե նը դար ձան խո շոր քա ղաք նե-
րի ան բա ժա նե լի մա սը։ Դա րաշր ջա նի խորհր դա նի շը 
դար ձավ Փա րի զի Էյ ֆե լյան աշ տա րա կը (1889 թ.)։

Իմպ րե սի ո նիզ մի խո շոր ներ-
կա յա ցու ցիչ, ֆրան սի ա ցի 
նկա րիչ Կլոդ Մո նե ի «Ա ռա-
գաստ ներ Ար ժան տի ե րում» 
(1872) կտա վը:
Գե ղար վես տի այս ո ւղ ղու-
թյու նը իր ա նու նը ստացավ 
Կ. Մո նե ի «Տ պա վո րու թյուն։ 
Ծա գող ա րև» (1872) գոր ծի 
անվանումից։

ԷՅ ՖԵԼՅԱՆ ԱՇ ՏԱ ՐԱԿ

 Բարձ րու թյու նը 306 մ է։ 
Կա ռուց վել է Ա. Էյ ֆե լի 
նա խագ ծով։
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Ե րաժշ տու թյու նը և օ պե րան

 Զար գա ցան ե րաժշ տա կան ազ գային դպ րոց նե րը։ Խո-
րա ցավ դրանց կապն ազ գային ա վան դույթ նե րի հետ։ 
Սիմ ֆո նիկ ե րաժշ տու թյու նը հա սավ մեծ բար ձունք նե րի։ 
Դրան ի րենց նպաս տը բե րե ցին եվ րո պա կան բո լոր ազ-
գե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը՝ ֆրան սի ա ցի Կ. Դե բյու սին, 
նոր վե գա ցի Է. Գրի գը, գեր մա նա ցի Յ. Բրամ սը և այլք։

 Վե րելք էր ապ րում օ պե րային ար վես տը։ Շա րու նա-
կում էր ստեղ ծա գոր ծել ի տա լա ցի մե ծա գույն եր գա հան 
Ջ. Վեր դին, ո րի «Աի դա» և « Ռի գո լե տո» օ պե րա նե րը 
հա մար վում են այդ ժան րի չգե րա զանց ված նմուշ նե րը։ 
Նույն չա փա նի շին հա մա պա տաս խա նում է նաև ֆրան-
սի ա ցի Ժ. Բի զե ի « Կար մե նը»։ 

Օ պե րային ար վես տի ա նանց ար ժեք ներ են ստեղ ծել 
գեր մա նա ցի Ռ. Վագ նե րը, ի տա լա ցի Ջ. Պու չի նին, ռուս 
Պ. Չայ կովս կին և այլք։

 Ե րաժշ տու թյան աս պա րե զում ևս հայ կա կան մի ջա-
վայ րը հա մա քայլ էր եվ րո պա կան նվա ճում նե րին։ Տ. 
Չու խա ջյա նի «Ար շակ II» օ պե րայով (1868 թ.) սկզբ նա-
վոր վեց ազ գային օ պե րային ար վես տը։ Ա. Սպեն դի ա-
րյանն ստեղ ծեց հայ կա կան սիմ ֆո նիկ ե րաժշ տու թյան 
ա ռա ջին նմուշ նե րը։ Ի սկ մեծն Կո մի տա սը հայ ազ-

ՕԳՅՈՒՍՏ ՌՈ ԴԵՆ
(1840–1917)

Ֆ րան սի ա ցի մեծ քան դա կա-
գործ։ Գոր ծե րին բնո րոշ են և՛ 
ի րա պաշ տու թյու նը, և՛ խոր 
գա ղա փա րա կան հա գեց վա-
ծու թյու նը։ Հա մաշ խար հային 
ար վես տում կանգ նած է մե-
ծա գույն քան դա կա գործ նե րի 
կող քին։

ՋՈՒԶԵՊԵ ՎԵՐ ԴԻ
(1813–1901)

 
Ի տա լա ցի եր գա հան, օ պե-
րային ար վես տի ան գե րա-
զան ցե լի վար պետ։ Ստեղ ծել 
է օ պե րա ներ, ո րոնք այ սօր էլ 
հռ չակ են վայե լում աշխարհի 
բեմերում։ Լա վա գույն օ պե-
րա նե րն են՝ « Ռի գո լե տո», 
«Տ րա վի ա տա», «Աի դա», 
«Օ թել լո»։

Օգյուստ Ռոդեն. ֆրանսիացի 
նկա րիչ Ժյուլ Բաստիեն Լե-
պա ժի քան դակը: Այն այժմ 
տեղադրված է Երևանի կեն-
տ  րոնում՝ ի նշան հայ–ֆրան-
սի ական բա րե կա մու թյան։ 
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գային եր գը մշա կեց՝ օգ տա գոր ծե լով եվ րո պա կան 
ե րաժշ տա կան ար վես տի նվա ճում նե րը։ 

Հար ցեր և ա ռա ջադ րանք ներ
1. Ի ՞նչն էր բնո րոշ XIX դա րի ե րկ րորդ կե սի և XX դա րի սկզ բի գե ղար վես տա կան 

գրա կա նու թյա նը։
2. Նշե՛ք այս ժա մա նա կաշր ջա նի գե ղար վես տա կան խոս քի վար պետ նե րին։
3. Ար վես տի ի ՞նչ նոր ճյուղ ձևա վոր վեց XIX դա րի վեր ջին։
4. Ի ՞նչ է ի մպ րե սի ո նիզ մը։ Նշե՛ք ա կա նա վոր նկա րիչ ի մպ րե սի ո նիստ նե րի։
5. Ի ՞նչ զար գա ցում ու նե ցավ հայ կա կան մշա կույ թը XIX դա րի ե րկ րորդ կե սին և 

XX դա րի սկզ բին։
6. Ներ կա յաց րե՛ք ար վես տի և տեխ նի կայի բնա գա վա ռում կա տար ված նո րու-

թյուն նե րը։
7. Ե րաժշ տու թյան ո ՞ր ճյու ղերն է ին զար գա ցած XIX դա րի ե րկ րորդ կե սին և XX դա-

րի սկզ բին։

Գործ նա կան աշ խա տանք
Լ րաց րե՛ք ա ղյու սա կը. նշ ված բնա գա վառ նե րի ի ՞նչ գոր ծիչ ներ գի տեք՝ ը ստ ե րկր-
նե րի։

Գրականություն Թատրոն Կերպարվեստ Երաժշտություն

Ֆրանսիա

Անգլիա

Ռուսաստան

Գերմանիա

Իտալիա

Հայաստան

Նոր հասկացություններ, անուններ, արտահայտություններ
Իրապաշտություն, «Կյանքը ինչպես որ կա», Է. Զոլա, Գի դը Մոպասան, Ֆ. 
Դոստոևսկի, Լ. Տոլստոյ, Ա. Չեխով, Է. Ռոստան, Հ. Իբսեն, Է. Դուզե, Ս. Բերնար, 
կինոարվեստ, Լ. և Օ. Լյումիեր, իմպրեսիոնիզմ, Կ. Պիսարո, Կ. Մոնե, Է. Դեգա, Օ. 
Ռոդեն, Էյֆելյան աշտարակ, Ջ. Վերդի, Ժ. Բիզե, Ջ. Պուչինի, Պ. Չայկովսկի
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ԵՐԿ ՐՈՐԴ ԲԱԺ ՆԻ ԱՄ ՓՈ ՓՈՒՄ

1. Նոր դա րե րի ե րկ րորդ փու լում Ա րև մուտ քի ե րկր նե րի մեծ մա սում հաս տատ վեց 
ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյու նը։ Հա մաշ խար հային պատ մա կան ա ռա-
ջըն թա ցում տի րա պե տող դիր քի հա սավ Եվ րո պան: Չնա յած ան հա վա սա րա չափ 
զար գաց մա նը՝ մյուս աշ խար հա մա սե րի ե րկր նե րը և ժո ղո վուրդ նե րը դան դա ղո-
րեն է ին ըն թա նում ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան ու ղի ով. բա ցա ռու թյուն 
է ին Ա ՄՆ–ն ու Ճա պո նի ան։

• Ո ՞ր ժա մա նա կաշր ջանն է ը նդ գր կում ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան ե րկ-
րորդ շր ջա փու լը: Ո ՞ր ե րկր ներն ա ռաջ ան ցան Ա նգ լի այից ի րենց զար գաց ման մա-
կար դա կով և ին չո՞ւ: Ի ՞նչ է նշա նա կում ե րկր նե րի ան հա վա սա րա չափ զար գա ցում, 
ո րո՞նք է ին այդ եր ևույ թի պատ ճառ նե րը:

2. XIX դա րի ե րկ րորդ կե սին և XX դա րի սկզ բին գի տու թյու նը դար ձավ ար տադ րո-
ղա կան հզոր ո ւժ։ Գի տու թյան և տեխ նի կայի նվա ճում նե րի ներդ րու մը տն տե սու-
թյան մեջ ա ռա ջաց րեց կար ևոր փո փո խու թյուն ներ ամբողջ հասարակության 
կյանքում։ 

• Գի տու թյան և տեխ նի կայի ներդ րու մը ի ՞նչ փո փո խու թյուն ներ ա ռա ջաց րեց տն տե-
սու թյան մեջ: Ի ՞նչ է մե նաշ նոր հը: Ի ՞նչ հետ ևանք նե րի հան գեց րեց մե նա տի րու թյուն-
նե րի ա ռա ջա ցու մը: Ներ կա յաց րե՛ք հա սա րա կու թյան ըն կե րային կա ռուց ված քը, 
ո րո՞նք է ին գլ խա վոր դա սա կար գե րը: Ի ՞նչ դեր էր խա ղում մի ջին խա վը:

3. Ար դյու նա բե րա կան ա ռա ջա վոր ե րկր նե րում XIX դա րի ե րկ րորդ կե սին և XX դա-
րի սկզ բին ձևա վոր վում է ժո ղովր դա վա րական հա սա րա կու թյուն։ Քա ղա քա կան 
աս պա րե զում կային ե րեք հիմ նա կան հա սա րա կա կան հո սանք ներ՝ պահ պա նո-
ղա կան ներ, ա զա տա կան ներ և սո ցի ա լիստ ներ։ 

• Բնո րո շե՛ք ե րեք հիմ նա կան հա սա րա կա կան հո սանք նե րը, նշե՛ք այդ ո ւղ ղու թյուն-
նե րի հայտ նի գոր ծիչ նե րի: Ի ՞նչ է կու սակ ցու թյու նը, թվար կե՛ք ձեզ հայտ նի մի քա նի 
կու սակ ցու թյուն ներ, այդ թվում՝ հայ կա կան: Ներ կա յաց րե՛ք ժո ղովր դա վա րա կան 
հիմ նա կան ձեռք բե րում ներն այս շր ջա փու լում:
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4. XIX դա րի ե րկ րորդ կե սին և XX դա րի սկզ բին Ֆրան սի ա յում, Ռու սաս տա նում և 
Ա ՄՆ –ում ա ռա ջա ցան հե ղա փո խա կան ճգ նա ժա մե ր, ո րոնք տար բեր ար դյունք-
նե ր ու նե ցան։

• Ո րո՞նք է ին Ա ՄՆ քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մի պատ ճառ նե րը և գլ խա վոր ար-
դյունք նե րը: Ո ՞ր ի րա դար ձու թյուն նե րից հե տո և ե ՞րբ է ըն դուն վել Ֆրան սի այի Եր-
րորդ հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյու նը, ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նե ցավ այն: 
Ե ՞րբ է տե ղի ու նե ցել և ի ՞նչ հետ ևանք ներ է ու նե ցել Ռու սաս տա նյան ա ռա ջին հե ղա-
փո խու թյու նը:

5. Ազ գային պե տու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը նոր դա րաշր ջա նի կար ևոր գոր ծըն թաց-
նե րից է ր։ Գեր մա նի ա յում դա տե ղի ու նե ցավ «եր կա թով և ա րյամբ»։ Ի տա լի այի 
վե րա մի ա վո րումն ըն թա ցավ հա մազ գային պայ քա րի ու ղի ով։ Եր կու ե րկր նե րում 
էլ հռ չակ վե ցին ժո ղովր դա վա րա կան ա զա տու թյուն ներ։ Բուռն զար գա ցում ապ-
րեց տն տե սու թյու նը։ XX դա րի սկզ բին նրանք դար ձան զար գա ցած ե րկր ներ։

• Պար զա բա նե՛ք Գեր մա նի այի մի ա վոր ման նա խադ րյալ նե րը և նշա նա կու թյու նը: 
Ո ՞վ էր Օ. Բիս մար կը և ի ՛նչ դեր է խա ղա ցել այդ գոր ծում: Ի ՞նչ է Ռի սոր ջի մեն տոն: 
Ե ՞րբ սկս վեց և ա վարտ վեց Ի տա լի այի մի ա վո րու մը: Քա ղա քա կան ի ՞նչ կար գեր 
հաս տատ վե ցին Գեր մա նի ա յում և Ի տա լի ա յում մի ա վո րու մից հե տո:

6. Օս մա նյան տի րա պե տու թյու նը մի քա նի հա րյուր տա րի կա սեց րեց Բալ կա նյան 
ե րկր նե րի զար գա ցու մը։ XVIII–XIX դա րե րում սկ սեց ձևա վոր վել տե ղի ժո ղո-
վուրդ նե րի ազ գային ի նք նա գի տակ ցու թյու նը։ Ան կա խու թյան հա մար տևա կան 
պայ քարն ա վարտ վեց մի այն XX դա րի սկզ բին։ Աշխարհի քաղաքական քար տե-
զի վրա եր ևա ցին նոր ի նք նիշ խան պե տու թյուն ներ:

• Ի ՞նչ պայ ման ներ նպաս տե ցին Բալ կա նյան ե րկր նե րի ա զա տագ րա կան պայ քա րի 
վե րել քին: Ժա մա նա կագ րա կան սանդ ղա կի մի ջո ցով ներ կա յաց րե՛ք նրանց ան կա-
խաց ման գոր ծըն թա ցը:

7. Նոր դա րե րում ազ գային պե տու թյուն նե րի կող քին շա րու նա կում է ին գո յու թյուն 
ու նե նալ բազ մազգ տե րու թյուն նե րը, որ տեղ տի րող ազ գի գե րիշ խա նու թյան ներ-
քո ապ րում է ին նվաճ ված ազ գեր։ Եվ րո պա յում աս վա ծի վառ դրս ևո րու մը Ա վստ-
րի ա ն և Ռու սա ստանն է ին։ Նրանք զար գա նում է ին ար դյու նա բե րա կան ու ղի ով, 
բայց ու նե ին չլուծ ված ազ գային հիմ նախն դիրներ։ 
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• Բա ցատ րե՛ք բազ մազգ տե րու թյուն և ե րկ մի աս նա կան տե րու թյուն հաս կա ցու թյուն-
նե րի ի մաս տը: Թվար կե՛ք Ա վստ րո–Հուն գա րի ա յում և Ռու սաս տա նում ապ րող ժո-
ղո վուրդ նե րի: Ի ՞նչ դրս ևո րում ներ ու ներ ազ գային ճն շումն այդ տե րու թյուն նե րում: 

8. XIX դա րի ե րկ րորդ կե սին Օս մա նյան կայս րու թյան բա րե նո րոգ ման փոր ձե րը 
ձա խող վե ցին։ Ձևա վոր վեց ե րիտ թուր քա կան շար ժու մը։ Ե րիտ թուր քե րի 
իրականացրած 1908 թ. պե տա կան հե ղաշր ջման ար դյուն քում հա մի դյան բռ նա-
պե տու թյու նը տա պալ վեց։ Ի րա նում այս ժա մա նա կաշր ջա նում տա րած վե ցին լու-
սա վո րա կան գա ղա փար ներ, 1905–1911 թթ. տե ղի ու նե ցավ հե ղա փո խու թյուն:

• Ին չո՞ւ Օս մա նյան կայս րու թյու նում բա րե նո րո գում նե րի նոր փոր ձե րը XIX դա րի 
ե րկ րորդ կե սին ձա խող վե ցին: Բա ցատ րե՛ք պա նիս լա միզմ և պան թյուր քիզմ հաս-
կա ցու թյուն նե րի ի մաս տը: Ի ՞նչ կարգ հաս տատ վեց տե րու թյու նում 1908 թ. հե ղաշր-
ջու մից հե տո: Ին չո՞ւ ե րիտ թուր քե րը որ դեգ րե ցին ազ գայ նա մո լա կան քա ղա քա կա-
նու թյուն: Ի ՞նչ վի ճա կում էր Ի րա նը XIX դա րի ե րկ րորդ կե սին և XX դա րի սկզ բին: 
Ներ կա յաց րե՛ք ի րա նա կան հե ղա փո խու թյան ար դյունք նե րը:

9. Ար ևել քի եր կու մեծ ե րկր նե րը՝ Ճա պո նի ան և Չի նաս տա նը, XIX դա րի ե րկ րորդ 
կե սին և XX դա րի սկզ բին հա սան զար գաց ման նոր հանգր վա նի։ 

• Ո ՞ր ի րա դար ձու թյուն նե րի ար դյուն քում Ճա պո նի ա յում հաս տատ վեց սահ մա նադ-
րա կան մի ա պե տու թյուն: Վերհա նե՛ք նրա զար գաց ման հիմ նա կան ար դյունք նե րը: 
Ո ՞ր տե րու թյուն նե րի միջև ազ դե ցու թյան գո տի նե րի բա ժան վեց Չի նաս տա նը: Ի ՞նչ 
նշա նա կու թյուն ու նե ցավ Չի նաս տա նի 1911–1912 թթ. հե ղա փո խու թյու նը: 

10. XIX դա րի վեր ջին ա վարտ վեց աշ խար հի գա ղու թային բա ժա նու մը, հե տամ նաց 
ե րկր նե րը հա մաշ խար հային տն տե սու թյան մաս կազ մե ցին, ի նչ պես նաև հա ղոր-
դա կից դար ձան ար դյու նա բե րա կան ա ռա ջա դի մու թյա նը։ Մեծ տե րու թյուն նե րի 
միջև սր վեց պայ քա րը բա ժան ված աշ խար հի վե րա բա ժան ման հա մար։ 

• Ո՞ր ե րկր նե րը պայ քար սկ սե ցին բա ժան ված աշ խար հի վե րա բա ժան ման հա մար: 
Գնա հա տե՛ք Հաա գա յում կա յա ցած եր կու մի ջազ գային հա մա ժո ղով նե րի ո րո շում-
նե րը: Ե ՞րբ և որ ե րկր նե րից ձևա վոր վե ցին Ե ռյակ դա շին քը և Ան տան տը: Ներ կա-
յաց րե՛ք հա կա մարտ խմ բա վո րում նե րի ան դամ տե րու թյուն նե րի գլ խա վոր նպա-
տակ նե րը: 

11. Տե րու թյուն նե րի միջև ե ղած ար մա տա կան հա կա սու թյուն նե րը, տի րող ազ գայ-
նա մո լու թյու նը և ծա վա լա պաշ տու թյու նը հան գեց րին Մեծ պա տե րազ մի։ Մի-
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մյանց բախ վե ցին եր կու ռազ մա քա ղա քա կան մի ա վո րում՝ Ե ռյակ դա շին քը և Ան-
տան տը, ո րոնց պա տե րազ մի ըն թաց քում հա րեց ին բա զմա թիվ պե տու թյուն ներ։  

• Ե ՞րբ է սկս վել և ա վարտ վել Ա ռա ջին աշ խար հա մար տը: Թվար կե՛ք պա տե րազ մի 
գլ խա վոր ճա կատ նե րը, ներ կա յաց րե՛ք 1914–1916 թթ. կար ևոր ռազ մա կան ի րա դար-
ձու թյուն նե րը: Հայոց և հա մաշ խար հային պատ մու թյու նից սո վո րա ծը հա մադ րե-
լով՝ ներ կա յաց րե՛ք հայ ժո ղովր դի կո րուստ ներն ու ձեռք բե րում նե րը աշ խար հա-
մար տի տա րի նե րին:

12. Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տա կան փու լում՝ 1917–1918 թվա կան նե րին, 
ստեղծ վեց նոր ռազ մա քա ղա քա կան ի րա վի ճակ։ Փոխ վեց և ը նդ լայն վեց պա տե-
րազ մի աշ խար հա քա ղա քա կան ը նդ գր կու մը։

• Ո ՞ր ե րկր նե րը մի ա ցան Ան տան տին 1917 թ.: Պար զա բա նե՛ք 1917 թ. ռու սաս տա նյան 
եր կու հե ղա փո խու թյուն նե րի պատ ճառ նե րը և ար դյունք նե րը: Ներ կա յաց րե՛ք աշ-
խար հա մար տի գլ խա վոր ար դյունք նե րը:

13. Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան ե րկ րորդ շր ջա փու լում մշա կույ թը հա սավ 
զար գաց ման նոր մա կար դա կի։ Գի տա կան հայտ նա գոր ծու թյուն նե րը է ա կա նո-
րեն փոխե ցին աշ խար հի մա սին պատ կե րա ցում նե րը։ 

• Վերհա նե՛ք կր թու թյան և գի տու թյան զար գաց ման պատ ճառ նե րը և ար դյունք նե րը 
այս շր ջա փու լում:

14. Մեծ ա ռա ջըն թաց ապ րեց գե ղար վես տա կան մշա կույ թը։ Ար վես տի և գրա կա նու-
թյան աս պա րեզ նե րում ստեղծ վե ցին մնա յուն ար ժեք ներ։ Դրանք մարդ կու թյան 
հոգ ևոր ժա ռան գու թյան ան բա ժա նե լի մասն ե ն։

• Ցո՛ւյց տվեք գրա կա նու թյան և ար վես տի բնո րոշ կող մե րը XIX դ. ե րկ րորդ կե սին և 
XX դ. սկզ բին, բա ցատ րե՛ք դա սա նյու թում ե ղած նոր հաս կա ցու թյուն նե րը: Թվար-
կե՛ք գրա կա նու թյան և ար վես տի նշա նա վոր գոր ծիչ նե րի և նրանց ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն նե րի ա նուն ներ: 
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 ԵԶ ՐԵ ՐԻ (ՏԵՐ ՄԻՆ ՆԵ ՐԻ) ԲԱ ՌԱ ՐԱՆ
 

Աբ սո լյու տիզմ (մի ա հե ծա նու թյուն) – Ծա գում է լա տի նե րեն « բա ցար ձակ» բա ռից։ Հա ճախ 

ան վա նում են նաև բա ցար ձակ մի ա պե տու թյուն։ Մի ա պե տի իշ խա նու թյու նը ո չն չով սահ-

մա նա փակ ված չէ, ար քայի կամ քը օ րենք է։ Չկա սահ մա նադ րու թյուն։ Այս ա ռու մով հատ-

կան շա կան են Լուի XIV–ի խոս քե րը. « Պե տու թյու նը ե ՛ս եմ»։

Ա զա տա կան (լի բե րալ) – Ծա գում է լա տի նե րեն «ա զատ» բա ռից։ Հա սա րա կա կան շար ժում, 

որ ձևա վոր վել է XIX դ. սկզբին, սա կայն ծաղ կել է նույն դա րի ե րկ րորդ կե սին։ Դեմ էր հա-

սա րա կա կան ցն ցում նե րին և հե ղա փո խու թյուն նե րին։ Կողմ էր աս տի ճա նա կան և նպա-

տա կաս լաց բա րե նո րո գում նե րին։ Նպա տակն էր սահ մա նադ րա կան կար գի և ժո ղովր դա-

վա րու թյան ստեղ ծու մը։

Ազ գայ նա կա նու թյուն ( նա ցի ո նա լիզմ) – Ծա գում է լա տի նե րեն «ազգ» բա ռից։ Գա ղա փար նե-

րի ամ բող ջու թյուն, հա մա ձայն ո րի՝ ազ գի բար գա վա ճու մը և բա րե կե ցու թյու նը հա մար-

վում են ա ռաջ նային։ Փոքր ազ գե րի հա մար ազ գայ նա կա նու թյու նը պաշտ պա նու թյան մի-

ջոց է՝ ը նդ դեմ մեծ ազ գե րի ճն շում նե րի։ Ազ գայ նա կա նու թյա նը հա կա դիր դրս ևո րումն ազ-

գայ նա մո լու թյունն է, ո րը սե փա կան ազ գից բա ցի չի հան դուր ժում այլ ազ գե րի։

Ահա բեկ չու թյուն   (տե ռո րիզմ) – Ծա գում է լա տի նե րեն « վախ, սար սափ» բա ռից։ Մարդ կանց 

ա հա բե կու մը (ս պա նու թյուն, հե տապն դում, բան տար կում և այլն) քա ղա քա կան հա մոզ-

մունք նե րի և գա ղա փար նե րի հա մար։ Այն ա վե լի մեծ չա փեր է ըն դու նում հե ղա փո խու-

թյուն նե րի ժա մա նակ։

ԱՄՆ–ի Ան կա խու թյան հռ չա կա գի ր – Ըն դուն վել է 1776 թ. հու լի սի 4–ին Ֆի լա դել ֆի ա քա ղա-

քում հրա վիր ված Հա մա ժո ղո վի (Կոնգ րես) կող մից։ Այն հռ չա կեց ա մե րի կյան ազ գի ի րա-

վուն քը՝ ստեղ ծե լու իր ի նք նու րույն կյան քը, ա զա տու թյու նը և եր ջան կու թյունն ա պա հո վող 

պե տու թյուն։ Ի լուր աշ խար հի հայ տա րա րեց Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի կազ մա-

վոր ման մա սին։

Ան ձի ան ձեռնմ խե լի ու թյուն – Լու սա վո րա կան նե րի հռ չա կած՝ մար դու բնա կան ի րա վունք նե-

րից մե կը։ Մար դու նկատ մամբ չպետք է կի րա ռել որ ևէ բռ նու թյուն, ե թե օ րեն քով ու դա տա-

րա նով ա պա ցուց ված չէ նրա մեղ քը։

Ավ տո րի տարիզմ (ա նձ նիշ խա նու թյուն) – Ծա գում է լա տի նե րեն « հե ղի նա կու թյուն», «ազ դե-

ցու թյուն» բա ռե րից։ Իշ խա նու թյու նը կենտ րո նա նում է ու ժեղ ան հա տա կա նու թյան ձեռ-

քում՝ ը նտ րո վի նա խա գահ, թա գա վոր կամ կայսր։ Ժո ղո վուր դը գնում է նրա հետ ևից՝ հա-

վա տա լով խոս քին ու հե ղի նա կու թյա նը։ Շատ դեպ քե րում, սա կայն, չա րա շա հում է այդ 

վս տա հու թյու նը և սկ սում կա ռա վա րել ի բրև բռ նա կալ ։ Այդ պես ե ղավ, օ րի նակ, Նա պո լե ոն 

III–ի դեպ քում (1852–1870)։

Աշ խար հի ան հա վա սա րա չափ զար գա ցու մ – XIX դ. ե րկ րորդ կե սից ար դյու նա բե րա կան ո րոշ 

ե րկր ներ սկ սե ցին ա րագ զար գա նալ՝ ա ռաջ ան ցնե լով նախ կին ա ռա ջա տար նե րից՝ Ա նգ-

լի ա, Ֆրան սի ա, Հո լան դի ա։ Այդ նոր զար գա ցող ե րկր նե րը՝ Ա ՄՆ–ն, Գեր մա նի ան, Ճա պո-

նի ան, պայ քար ծա վա լե ցին ազ դե ցու թյան ո լորտ նե րի և գա ղութ նե րի վե րա բա ժան ման 

հա մար։ Այս նույն ժա մա նա կաշր ջա նում է ՛լ ա վե լի խո րա ցավ տար բե րու թյու նը Ա րև մուտ քի 
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(Եվ րո պա, Ա ՄՆ) և Ար ևել քի (Օս մա նյան կայս րու թյուն, Ի րան, Հնդ կաս տան, Չի նաս տան) 

զար գաց ման մա կար դակ նե րի միջև։

Աշ խար հի ար հես տա նոց – XVIII դ. մինչև XIX դ. ե րկ րորդ կե սը այս հա մա րումն ու ներ Ա նգ լի-

ան։ Նրա ար դյու նա բե րու թյունն ա մե նա զար գա ցածն էր, ապ րանք նե րը՝ ա մե նաար դի ա-

կանն ու ո րա կյա լը։ Դրանք ա մե նաէ ժանն է ին և ո ղո ղել է ին բո լոր շու կա նե րը։

Ա ռա ջին կայս րու թյուն – 1804 թ. Ֆրան սի ա յում ան ցկաց վեց հան րաք վե, ո րի ար դյուն քում 

Նա պո լե ո նը հռ չակ վեց « բո լոր ֆրան սի ա ցի նե րի կայսր»։ Այս պես հիմն վեց Ա ռա ջին կայս-

րու թյու նը, ո րը տևեց մինչև 1814 թ.։

Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան ե րկ րորդ շր ջա փուլ – Ը նդգր կում է XIX դ. ե րկ րորդ կե-

սից մինչև 1918 թ.՝ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տը։ Կար ևո րա գույն հատ կա նիշ ներն 

են ար տադ րու թյան վե րա զի նու մը գի տու թյան և տեխ նի կայի նո րա գույն նվա ճում նե րով, 

բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն նե րի և մո նո պո լի ա նե րի (մե նա տի րու թյուն ներ) ա ռա ջա-

ցու մը, հա մաշ խար հային շու կայի և գա ղու թային հա մա կար գի ձևա վո րու մը, զար գա ցած 

ե րկր նե րում ժո ղովր դա վա րու թյան խո րա ցու մը, զանգ վա ծային կր թու թյան հա մա կար գի 

ար մա տա վո րու մը և այլն։

Ար դյու նա բե րա կան հե ղաշր ջում – Ար տադ րու թյան մե քե նա յաց ման գոր ծըն թաց, ո րն սկս վեց 

XVIII դ. 60–ա կան թթ.։ Մա նու ֆակ տու րային փո խա րի նե լու ե կավ մե քե նա գոր ծա րա նային 

ար տադ րու թյու նը։ Գի տու թյան և տեխ նի կայի նվա ճում ներն սկ սե ցին լայ նո րեն ներդր վել 

ար տադ րու թյան մեջ՝ կյան քի կո չե լով նոր նյու թեր, սար քա վո րում ներ, է ներ գի այի աղ-

բյուր ներ։

Ար ևե լյան հարց – Եվ րո պա կան դի վա նա գի տու թյան հիմ նախն դիր՝ կապ ված Օս մա նյան տե-

րու թյան հե տա գա ճա կա տագ րի հետ։ Վեր ջի նիս թու լաց ման և քայ քայ ման պայ ման նե րում 

ար դի ա կան դար ձավ հպա տակ ազ գե րի ա զա տագ րու թյան և սե փա կան պե տու թյուն նե րի 

ստեղծ ման հե ռան կա րը։ Դրա նից օ գտ վե լով՝ մեծ տե րու թյուն ներն աշ խա տում է ին օս մա-

նյան Թուր քի ան վե րա ծել կի սա գա ղու թի։ Հարցն ա ռա ջա ցել է ար դեն XVIII դ. վեր ջին։ 

Դրա բաղ կա ցու ցիչ մասն էր նաև Հայ կա կան հար ցը։

Ար հես տա կցա կան մի ու թյուն ներ – Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ, ո րոնք բան-

վոր ներն ստեղ ծել են ի րենց ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու հա մար։ Ա ռա ջի նը դրանք եր-

ևա ցին Ա նգ լի ա յում XVIII դ. վեր ջին։ XIX դ. ե րկ րորդ կե սից ա րհ մի ու թե նա կան շար ժու մը 

մեծ թափ ստա ցավ։ Ի հայտ ե կան խոշոր ա րհ մի ու թյուն ներ, ո րոնց ան դամ նե րի թի վը 

հաս նում էր մի լի ոն նե րի։ Աս վա ծի վառ օ րի նակ ներ կային Ա ՄՆ–ում, Ֆրան սի ա յում, Գեր-

մա նի ա յում, մյուս զար գա ցած ե րկր նե րում։

Ա փի ո նի պա տե րազմ – Ծա վալ վել է Չի նաս տա նում 1839–1842 թթ.։ Ա նգ լի ա ցի նե րը մաք սա-

նենգ ճա նա պար հով Չի նաս տան է ին ներ մու ծում ա փի ոն (հա շիշ) և վա ճա ռում բարձր գնե-

րով։ Շու տով չի նա ցի նե րի շր ջա նում թմ րա մո լու թյու նը հա սավ վտան գա վոր չա փե րի։ Կա-

ռա վա րու թյու նը փոր ձեց կանգ նեց նել ան գլի ա ցի նե րին։ Սկս վեց պա տե րազմ, ո րն ա վարտ-

վեց չի նա կան կող մի պար տու թյամբ։ Կնք ված պայ մա նագ րով Չի նաս տանն իր դռ նե րը 

բա ցում էր գա ղու թա րար նե րի առջև։
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 Բազ մազգ տե րու թյուն – Տե րու թյուն, ուր տի րա պե տող ազ գի գե րիշ խա նու թյան ներ քո ի րենց 

պատ մա կան հայ րե նի քում ապ րում են բա զում ազ գեր՝ են թարկ վե լով տն տե սա կան, քա-

ղա քա կան, ազ գային, կրո նա կան և մշա կու թային խտ րա կա նու թյան և բռ նաճն շում նե րի։

 Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն – Ար տադ րա կան ձեռ նար կու թյուն (կամ դրանց ցանց), ո րի 

հիմ նա կան կա պի տա լը պատ կա նում է մարդ կանց մի խմ բի։ Յու րա քան չյուրն ու նի իր 

մաս նա բա ժի նը և ը ստ դրա էլ ստա նում է ե կա մուտ։

 Բան վոր ներ – Վարձու աշխատանքով ապրող մար դիկ։ Նրանց վար ձում են ձեռ նե րեց նե րը և 

վճա րում ը ստ կա տար ված աշ խա տան քի ո րա կի և քա նա կի։ Սո վո րա բար ձեռ նե րեց նե րի և 

բան վոր նե րի միջև ծա գում են հա կա սու թյուն ներ։ Դրանց կար գա վոր ման նպա տա կով 

զար գա ցած ե րկր նե րում XIX դ. ըն դուն վե ցին բազ մա թիվ օ րենք ներ։ Վեր ջին ներս սահ մա-

նա փա կում է ին աշ խա տա ժա մա նա կը, բան վոր նե րին տա լիս ա պա հո վագ րու թյուն՝ հի-

վան դու թյան ու ծե րու թյան դեպ քե րում և այլն։

 Բոլշ ևիկ ներ – Ռու սա կան մարք սա կան նե րի մե ծա մաս նու թյու նը կազ մող թևը։ Կողմ է ին ծայ-

րա հեղ գոր ծո ղու թյուն նե րի։ Ի րենց ա ռաջ նորդ Վ. Լե նի նի գլ խա վո րու թյամբ ձգ տում է ին 

ու ժով գրա վել իշ խա նու թյու նը։ Ե րա զում է ին ամ բողջ աշ խար հում կո մու նիզմ (հա մայ նա-

վա րա կան կարգ) կա ռու ցել։

  Բոր սա – Ար դյու նա բե րա կան տն տե սու թյան կար ևոր հիմ նար կու թյուն, որ տեղ ձեռ նե րեց նե րը 

հան դի պում է ին, քն նար կում մի մյանց ա ռա ջարկ նե րը և կն քում տն տե սա կան տա րաբ-

նույթ գոր ծարք ներ։

 Գա ղութ – Այս տեղ՝ ար դյու նա բե րա կան որ ևէ տե րու թյան իշ խա նու թյան ներ քո գտն վող եր-

կիր, ո րը զրկ ված էր ի նք նու րույն տն տե սա կան, քա ղա քա կան, հա սա րա կա կան զար գաց-

ման հնա րա վո րու թյու նից։ Մայր ե րկ րի (մետ րո պո լի ա) տն տե սա կան կցորդն է ր։ Այս տե-

ղից ար տա հա նում է ին բնա կան հարս տու թյուն ներ՝ շա հա գոր ծե լով տե ղաբ նիկ նե րի է ժան 

աշ խա տու ժը։ Գա ղու թա ցումն սկս վել է դեռ XV դ., սա կայն իր ծաղկ մանն է հա սել XIX դ. 

ե րկ րորդ կե սին։ Բա ցի բա ցա սա կան հետ ևանք նե րից, այն հան գեց րել է նաև դրա կան ար-

դյունք նե րի։ Ա սի այի, Աֆ րի կայի, Լա տի նա կան Ա մե րի կայի ժո ղո վուրդ նե րը ծա նո թա ցել են 

ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան նվա ճում նե րին։

  Գի տու թյու նը՝ ար տադ րո ղա կան ուժ – Ի տար բե րու թյուն միջ նա դա րի՝ ար դյու նա բե րա կան 

հա սա րա կու թյու նում գի տու թյունն ու նի կի րա ռա կան նշա նա կու թյուն։ Նրա ար դյունք նե րը 

լայ նո րեն ներդր վում են ար տադ րու թյան մեջ՝ ստեղ ծե լով նոր նյու թեր, սար քա վո րում ներ, 

է ներ գի այի աղ բյուր ներ։ Այս գոր ծըն թացն ա ռա վել տա րա ծում ստա ցավ ար դյու նա բե րա-

կան հա սա րա կու թյան ե րկ րորդ շր ջա փու լում։

Դաշ նու թյուն (ֆե դե րա ցի ա) – Ծա գում է լա տի նե րեն նույ նի մաստ բա ռից։ Ա ռան ձին պե տու-

թյուն նե րի և պե տա կան կազ մա վո րում նե րի մի ու թյուն է։ Դաշ նու թյան ան դամ նե րը պահ-

պա նում են ի րենց ի րա վունք նե րի մի մա սը։ Ու նեն տե ղա կան սահ մա նադ րու թյուն, խորհր-

դա րան, կա ռա վա րու թյուն և դա տա կան հա մա կարգ։ Սա կայն դրանք են թա կա են դաշ-

նային սահ մա նադ րու թյա նը և կա ռա վար ման մար մին նե րին։ Առ կա է ը նդ հա նուր քա ղա-

քա ցի ու թյուն։ Դաշ նային պե տու թյան օ րի նակ են Ա ՄՆ–ն, Ռու սաս տա նը, Գեր մա նի ան, 

Բրա զի լի ան և այլն։
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Դո մի նի ոն – Լա տի նե րեն « տի րույթ» բա ռից է, բրի տա նա կան գա ղու թային հա մա կար գում 

եր կիր, ո րն ու ներ ներ քին լրիվ ի նք նա վա րու թյուն, սա կայն են թարկ վում էր ան գլի ա կան 

թա գին։

Դ րա մա տուն (բանկ) – Ծա գում է լա տի նե րեն «դ րա մա փո խա րան» բա ռից։ Ձեռ նար կու թյուն, 

որ տեղ ի րաց վում է դրա մա կան կա պի տա լի ա ռու ծախ, ըն դուն վում են ա վանդ ներ և տրա-

մադր վում վար կեր։ Դրա մատ ներն ար դյու նա բե րա կան ար տադ րու թյան ան բա ժա նե լի 

մասն ե ն։ Նրանց մի ջո ցով ա զատ կա պի տա լը ներդր վում է տն տե սու թյան զա նա զան ճյու-

ղեր և նպաս տում դրանց զար գաց մա նը։

Ե նի չե րի – Թուր քե րեն՝ « նոր զորք»։ Օս մա նյան հետ ևա կային զո րա մա սեր։ Դրանք ստեղծ-

վում էին ման կա հա վաք նե րի մի ջո ցով։ Այ սինքն՝ մա նուկ հա սա կում ծնող նե րից (հիմ նա-

կա նում քրիս տո նյա) խլում է ին զա վակ նե րին, դարձ նում իս լա մի մո լեռանդ զին վոր։

Ե ռյակ դա շինք – 1879–1882 թթ. Գեր մա նի այի, Ա վստ րո–Հուն գա րի այի և Ի տա լի այի միջև կնք-

ված պայ մա նագ րե րի ար դյուն քում ստեղծ ված դա շինք՝ ուղղ ված Մեծ Բրի տա նի այի, 

Ֆրան սի այի և Ռու սաս տա նի դեմ։

Ե ռյակ մի ու թյուն (Ան տանտ) – Ա նգ լի այի և Ֆրան սի այի միջև 1904 թ. կնք ված ռազ մա քա ղա-

քա կան դա շինք, ո րին 1907 թ. մի ա ցավ Ռու սաս տա նը։

Ե րիտ թուր քեր – Թուր քա կան բուր ժուա զի այի ազ գայ նա կան շար ժում։ 1889 թ. ստեղ ծել է « Մի-

ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կու սակ ցու թյու նը։ Խն դիր ու ներ վե րա կանգ նե լու 1876 թ. 

սահ մա նադ րու թյու նը։ Ի ր շուրջ հա մախմ բել է հայ կա կան, ա րա բա կան, հրե ա կան, հու նա-

կան ը նդ դի մա դիր ու ժե րը և 1908 թ. կա տա րել պե տա կան հե ղաշր ջում։ Հռ չա կել է ժո ղովր-

դա վա րա կան ա զա տու թյուն ներ, սա կայն շու տով հրա ժար վել դրան ցից՝ ներ կա յա նա լով 

ի բրև ծայ րա հեղ ազ գայ նա մոլ ներ։ Ե րա զում էր ստեղ ծել պան թուր քա կան (հա մա թուր քա-

կան) տե րու թյուն՝ Բոս ֆո րից մինչև Մի ջին Ա սի ա։ Այդ ճա նա պար հին կանգ նած բո լոր ազ-

գե րը են թա կա է ին ո չն չաց ման, ա ռա ջին հեր թին՝ հա յու թյու նը։ Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի 

տա րի նե րին ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյունն ի րա գոր ծեց Հայոց մեծ ե ղեռ նը։

Երկ մի աս նա կան տե րու թյուն – Տերություն, որտեղ տի րա պե տող են եր կու ա զգ՝ մյուս են թա-

կա ազ գե րի ա զա տագ րա կան ձգ տում նե րը ճն շե լու հա մար։ Նրանց միջև կնք վում է դա-

շինք՝ իշ խա նու թյան հս տակ բա ժա նու մով։ Աս վա ծի լա վա գույն օ րի նա կը 1867 թ. ձևա վոր-

ված Ա վստ րո–Հուն գա րի ան է ր։

Եր րորդ հան րա պե տու թյուն – Հիմն վել է Ֆրան սի ա յում 1870 թ. սեպ տեմ բե րին՝ Նա պո լե ոն III 

կայ սեր խայ տա ռակ պար տու թյու նից հե տո։ 1875 թ. սուր պայ քա րի պայ ման նե րում ըն դուն-

վել է նրա Սահ մա նադ րու թյու նը։ Եր րորդ հան րա պե տու թյու նը գո յատ ևել է մինչև 1940 թ.։

Ըն կե րային (սո ցի ա լա կան) ա պա հո վագ րու թյուն – Պե տու թյան, ձեռ նար կա տե րե րի և աշ խա-

տա վոր նե րի մու ծում նե րի հաշ վին ստեղծ վում է հիմ նադ րամ, որից աշ խա տա վոր նե րին 

նյու թա կան օ ժան դա կու թյուն (թո շակ) է հատկացվում հի վան դու թյան և ծե րու թյան դեպ-

քում։ Այս հա մա կարգը զար գա ցած ե րկր նե րում տա րա ծում է գտել XIX դ. ե րկ րորդ կե սից։

 Թան զի մաթ – Ծա գում է ա րա բե րեն « բա րե նո րո գում» բա ռից։ Օս մա նյան տե րու թյան այս բա-

րե նո րո գում ներն ը նդ գր կում է ին 1830–1860–ա կան թթ.։ Դրանք ձեռ նար կե ցին եվ րո պա կան 

կր թու թյուն ստա ցած և լու սա վո րա կան գա ղա փար նե րով տո գոր ված ո րոշ պե տա կան գոր-
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ծիչ ներ։ Նպա տակն էր տե րու թյան բո լոր ազ գե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին տալ ի րա վա հա-

վա սա րու թյուն, ան ձի, գույ քի ան ձեռնմ խե լի ու թյուն, խղ ճի (կ րոն) ա զա տու թյուն, հա վա-

սար հար կեր։ Այդ ճա նա պար հով բա րե նո րո գիչ նե րը հույս ու նե ին կանգ նեց նե լու տե րու-

թյան ան կու մը։ Սա կայն պահ պա նո ղա կան նե րի ճնշ ման ներ քո այս փոր ձե րը ձա խող վե-

ցին։

 Թո րի – Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն Ա նգ լի ա յում, ո րն ա ռա ջա ցել է XVII դ. վեր ջին։ XIX դ. 

ե րկ րորդ կե սին ստա ցավ պահ պա նո ղա կան ան վա նու մը։

Ժո ղովր դա վա րու թյուն (դե մոկ րա տի ա) – Ծա գում է հու նա րեն « ժո ղո վուրդ» և «իշ խա նու-

թյուն» բա ռե րից։ Կա ռա վար ման մի հա մա կարգ, որ տեղ գե րա գույն իշ խա նու թյու նը պատ-

կա նում է ժո ղովր դին։ Ժո ղովր դա վա րու թյան հիմ քը իրա վա հա վասար քա ղա քա ցի ներն 

են։ Օ գտ վում են հա մընդ հա նուր ը նտ րա կան ի րա վուն քից, ու նեն ան ձի և սե փա կա նու թյան 

ան ձեռնմ խե լի ու թյուն, խոս քի, խղ ճի (կ րո նի) ա զա տու թյուն։ Այս ա մենն ամ րագր ված է 

ե րկ րի հիմ նա կան օ րեն քով՝ սահ մա նադ րու թյամբ։ Ժո ղո վուրդն իր իշ խա նու թյունն ի րա-

գոր ծում է ը նտ րո վի խորհր դա րա նի և կա ռա վա րու թյան մի ջո ցով։

Իշ խա նու թյան տա րան ջատ ման սկզ բունք – Մշա կել է ան գլի ա ցի լու սա վո րա կան Ջ. Լո կը, 

զար գաց րել՝ ֆրան սի ա ցի Մոն տեսքյոն։ Հա մա ձայն դրա՝ ար դյու նա վետ գոր ծա ռե լու հա-

մար պե տա կան իշ խա նու թյու նը պետք է տա րան ջատ վի ե րեք ճյուղի։ Օ րենսդ րա կան, ո րը 

պետք է ներ կա յաց նի ժո ղովր դի կող մից ը նտր ված խորհր դա րա նը։ Այն պետք է օ րենք ներ 

մշա կի՝ պար տա դիր բո լոր քա ղա քա ցի նե րի հա մար։ Գոր ծա դիր, ո րը կոչ ված է ի կա տար 

ա ծե լու օ րենք նե րը և կա ռա վա րե լու եր կի րը։ Այս նպա տա կով ստեղծ վում է կա ռա վա րու-

թյուն։ Դա տա կան, ո րը կոչ ված է հետ ևե լու օ րենք նե րի ճշգ րիտ կա տար մա նը և օ րի նա կա-

նու թյան պահ պան մա նը։

  Լու սա վո րա կան շար ժում – Գաղափարական, կրթական և քաղաքական շար ժում, որ ծա-

վալ վեց Եվ րո պա յում XVII–XVIII դդ.։ Նպա տակն էր հաղ թա հա րել միջ նա դա րյան ա վան-

դա կան պատ կե րա ցում նե րը մար դու, հա սա րա կու թյան, բնու թյան վե րա բե րյալ։ Ստեղ ծել 

է պատ կե րա ցում նե րի մի նոր հա մա կարգ՝ կա ռուց ված բա նա կան ար ժեք նե րի վրա։ Շար-

ժումն սկս վել է Ա նգ լի ա յում, բայց իր գա գաթ նա կե տին է հա սել շնոր հիվ ֆրան սի ա կան 

լու սա վո րա կան նե րի։ Նրա գա ղա փար նե րը կեն սա կան են առ այ սօր։

 Լու սա վո րյալ մի ա պետ – Մի ա պետ նե րի այս տե սա կը պատ մա կան աս պա րեզ է ի ջել XVII–

XVIII դդ.՝ Ֆրան սի ա յում, Ռու սաս տա նում, Պրու սի ա յում, Ա վստ րի ա յում։ Լու սա վո րա կան 

գա ղա փար նե րի ո գով կա տա րել են բազ մա թիվ բա րե նո րո գում ներ։ Ձգ տում է ին հին ա վա-

տա տի րա կան կար գե րը հաշ տեց նել ար դյու նա բե րա կան զար գաց ման հետ։ Դա ան հնար 

է ր, և XVIII դ. վեր ջե րին լու սա վո րյալ մի ա պետ նե րը հե ռա ցան պատ մա կան աս պա րե զից։

 Խա ղա ղու թյան կողմ նա կից նե րի մի ջազ գային շար ժում – Այլ խոս քով՝ պա ցի ֆիս տա կան 

շար ժում։ Բա ռը ծա գում է լա տի նե րեն « խա ղա ղու թյուն» բա ռից։ Նրա մաս նա կից նե րը հա-

մոզ ված են, որ խա ղա ղու թյունն այ լընտ րանք չու նի, բո լոր հա կա մար տու թյուն նե րը կա րե-

լի է լու ծել խա ղաղ բա նակ ցու թյուն նե րի ճա նա պար հով։

Խղ ճի ա զա տու թյուն – Մար դու ի րա վուն քը դա վա նե լու ցան կա ցած կրոն կամ չդա վա նե լու 

որ ևէ մե կը։
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 Ծանր ար դյու նա բե րու թյուն – Արդյունաբերության այն ճյուղերի ընդհանուր անվանումը, 

որոնք իրականացնում են մե տաղ նե րի, աշ խա տան քային գոր ծիք նե րի, մե քե նա նե րի, 

սար քա վո րում նե րի, փո խադ րա մի ջոց նե րի, է ներ գի այի տար բեր տե սակ նե րի ար տադ րու-

թյուն։

 Կայսերա պաշ տու թյուն (իմ պե րի ա լիզմ) – Գաղափարախոսություն և քաղաքականություն, 

հատ կան շա կան է ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյուն նե րին։ Հում քի, է ժան աշ խա տու-

ժի հա մար զար գա ցած ե րկր ներն սկ սում են ծա վալ վել և նոր տա րածք ներ գրա վել կամ 

ազդեցության գոտիներ ձեռք բերել ի նչ պես Եվ րո պա յում, այն պես էլ աշ խար հի բոլոր ծա-

գե րում՝ Ասիա, Աֆ րի կա, Ա մե րի կա։ Գոր ծըն թացն ա վե լի ծա վալ վեց XIX դ. ե րկ րորդ կե սին։ 

Այս նպա տա կով օգ տա գործ վում է ին ա մե նա տար բեր մի ջոց ներ՝ ռազ մա կան ուժ, դի վա-

նա գի տու թյուն, տն տե սա կան ճն շում և այլն։

 Կանց լեր – Գեր մա նե րեն « դի վա նա պետ», « քար տու ղար» բա ռե րից։ Նա խա պես հա մար վում էր 

գեր մա նա կան (մաս նա վո րա պես Պրու սի այի) ար քա նե րի գրա սե նյա կի ղե կա վար։ Նա կազ-

մում էր ար քա յա կան հրա ման նե րը և հետ ևում դրանց կա տար մա նը։ Հե տա գա յում սկ սեց 

կա տա րել վար չա պե տի գոր ծա ռույթ նե րը՝ ղե կա վա րում էր գոր ծա դիր իշ խա նու թյան բո լոր 

օ ղակ նե րը։ Կանց լե րի դերն ա ռա վել կար ևոր վեց մի ա ցյալ Գեր մա նի ա յում։ Օ. Բիս մար կը 

հայտ նի է որ պես Գեր մա նի այի ա մե նաա կա նա վոր կանց լեր նե րից մե կը։

 Կա պի տալ – Ու նեց վածք, ո րը ներդ նե լով ար տադ րու թյան մեջ՝ ձեռ նե րե ցը նոր շա հույթ է ստա-

նում։ Ժա մա նա կի ըն թաց քում կա պի տա լը դառ նում է սե փա կա նու թյան հիմ նա կան ձևը և 

կազ մում կա պի տա լիս տա կան հա սա րա կու թյան հիմ քը։

 Կի սա գա ղութ – Ա վան դա կան հա սա րա կա կան կյան քով ապ րող եր կիր, ո րը գա ղու թի չի վե-

րած վել և ան մի ջա կա նո րեն չի կա ռա վար վում գա ղու թա րար նե րի կող մից, սա կայն վեր-

ջին ներս, տար բեր լծակ նե րով (տն տե սա կան, դի վա նա գի տա կան, ռազ մա կան) ճն շում ներ 

գոր ծադ րե լով, նրա կա ռա վա րու թյու նից զի ջում ներ են կոր զում։ Այս պի սի ե րկր ներից է ին 

Օս մա նյան կայս րու թյու նը, Ի րա նը, Չի նաս տա նը։ Գա ղու թա րար նե րը եր բեմն դրանք բա-

ժա նում է ին ազ դե ցու թյան գո տի նե րի։

  Կո մու նիզմ (հա մայ նա վա րու թյուն) – Ու տո պի ա կան տե սու թյուն, ո րը ծա գում է լա տի նե րեն 

«ընդ հա նուր» բա ռից։ Հա մա ձայն դրա գա ղա փա րա խոս նե րի (Կ. Մարքս, Ֆ. Էն գելս, Վ. Լե-

նին)՝ հե ղա փո խու թյան մի ջո ցով ստեղծ ված բան վոր նե րի պե տու թյու նը պետք է վե րաց նի 

մաս նա վոր սե փա կա նու թյու նը և ստեղ ծի հա մա պե տա կան սե փա կա նու թյուն։ Ա մեն ոք, 

ան կախ իր աշ խա տան քից, պետք է օ գտ վի բո լոր բա րիք նե րից։ Կո մու նիզ մի զար գա ցած 

շր ջա փու լում պե տու թյու նը, կա տա րե լով իր դե րը, պետք է վե րա նա։

 Կոն սու լու թյուն – 1799–1804 թթ. կա ռա վար ման ձև Ֆրան սի ա յում։ Իշ խա նու թյունն ան վա նա-

պես պատ կա նում էր տա սը տա րով ը նտր ված ե րեք կոն սուլ նե րին, ի սկ ի րա կա նում՝ ա ռա-

ջին կոն սուլ Ն. Բո նա պար տին։

 Կու սակ ցու թյուն – Հա մա խոհ մարդ կանց քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թյուն, ո րի խն դի րը 

հա սա րա կու թյան բա րե նո րո գումն է՝ ը ստ իր որ դեգ րած գա ղա փար նե րի և գոր ծո ղու թյան 

ծրագ րե րի։ Այդ նպա տա կով կու սակ ցու թյուն նե րը ձգ տում են հասնել իշ խա նու թյան, 

որպեսզի իրականացնեն իրենց ծրագրերը։
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 Հա մազ գային շու կա – Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան զար գաց մա նը հա մըն թաց՝ տվյալ 

ե րկ րի տար բեր շր ջան ներ մաս նա գի տա նում են ար տադ րու թյան մեկ կամ մի քա նի բնա-

գա վառ նե րում՝ գյու ղատն տե սա կան ապ րանք ներ, տեքս տիլ ար տադ րու թյուն, սար քա շի-

նու թյուն և այլն։ Ուս տի ան հրա ժեշ տու թյուն է ծա գում հա մազ գային շու կայի մա կար դա-

կով կազ մա կեր պե լու նրանց ա ռև տուրն ու փո խա նա կու թյու նը։ Այս հեն քի վրա եր կի րը 

մի ա վոր վում է ի բրև մի աս նա կան տն տե սա կան մի ա վոր։

 Հա մընդ հա նուր ը նտ րա կան ի րա վունք – Բո լոր չա փա հաս բնա կիչ նե րը (տղամարդիկ և 

կանայք) քա ղա քա ցի են և ի րա վունք ու նեն մաս նակ ցե լու ի նչ պես տե ղա կան, այն պես էլ 

հա մա պե տա կան մար մին նե րի ը նտ րու թյուն նե րին։

 Հայ դուկ – Հուն գա րե րեն՝ «հետևակ»։ Դրանք մար դիկ է ին, ո րոնք ոչ մեծ զին ված խմ բե րով 

պայ քա րում է ին օս մա նյան նվա ճող նե րի դեմ։ Հայ կա կան մի ջա վայ րում տա րած ված էր 

դրա նաև ա րա բե րեն հա մար ժե քը՝ « ֆի դայի»։

  Հե ղա փո խու թյուն – Հա սա րա կա կան–քաղաքական գոր ծըն թաց, ո րի դեպ քում պատ մա կան 

կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում ու ժային ե ղա նա կով կա տար վում են ար մա տա կան փո փո-

խու թյուն ներ։ Հե ղա փո խու թյուն նե րը սո վո րա բար դրս ևոր վում են եր կու ձևով։ Մի դեպ-

քում գե րա կա յում են զուտ հա սա րա կա կան հիմ նախն դիր նե րը, մյուս դեպ քում դրանց գու-

մար վում են նաև ազ գային խն դիր նե րը՝ ա զա տագ րու թյան, վե րա մի ա վոր ման, ի նք նիշ խան 

պե տու թյան ստեղծ ման։

 Հիմ նա րար գի տու թյուն ներ – Նպա տակ ու նեն ու սում նա սի րե լու բնու թյան կար ևո րա գույն 

օ րենք ներն ու օ րի նա չա փու թյուն նե րը՝ մա թե մա տի կա, ֆի զի կա, քի մի ա, կեն սա բա նու-

թյուն և այլն։

 Հու մա նի տար գի տու թյուն ներ – Հե տա զո տում են մար դու և նրա հա սա րա կա կան կյան քի այ-

լա զան խն դիր նե րը՝ տն տե սու թյուն, քա ղա քա կան կա ռույց, պատ մու թյուն և այլն։

  Ձեռ նե րեց – Կոչ վում է նաև բուր ժուա, կա պի տա լիստ։ Ու նի ու նեց վածք, ո րը ներդ նե լով ար-

տադ րու թյան, տրանս պոր տի, դրա մա կան գոր ծարք նե րի և այլ բնա գա վառ նե րում՝ ստա-

նում է ե կա մուտ։ Ձեռ նե րեց նե րի դասն սկս վել է ձևա վոր վել ար դյու նա բե րա կան հա սա-

րա կու թյան կա յաց մա նը զու գըն թաց։

  Մա նու ֆակ տու րա – Ծա գում է լա տի նե րեն « ձեռ քի գործ», « ձեռ քի աշ խա տանք» բա ռե րից։ 

Ար տադ րա կան ձեռ նար կու թյուն, ո րն սկ սել է ձևա վոր վել XVI դ. վեր ջից։ Դրա նում աշ խա-

տան քը հիմ նա կա նում ձեռ քով էր ար վում, սա կայն կար աշխատանքի բա ժա նու մ և մաս-

նա գի տա ցու մ։ Յու րա քան չյուր բան վոր մաս նա գի տա նում էր մեկ կամ մի քա նի գոր ծո ղու-

թյան մեջ։ Դա շեշ տա կի ա վե լաց նում էր աշ խա տան քի ո րա կը և ար տադ րո ղա կա նու թյու-

նը։

 Մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի հռ չա կա գիր – Ըն դուն վել է 1789 թ. օ գոս տո սի 26–ին 

Ֆրան սի ա յում։ Հաս տա տում էր քա ղա քա ցի նե րի ի րա վա հա վա սա րու թյու նը։ Իշ խա նու-

թյան աղ բյուր էր ճա նա չում ազ գի հա վա քա կան կամ քը։ Շեշ տում էր մարդ կանց բնա կան 

ի րա վուն քը՝ լի նե լու ա զատ, ու նե նա լու մաս նա վոր սե փա կա նու թյուն, դի մա կայե լու ցան-

կա ցած բռ նաճնշ ման, ա զա տո րեն ար տա հայ տե լու իր կար ծի քը, ան ձամբ կամ ներ կա յա-
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ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով մաս նակ ցե լու պե տու թյան կա ռա վար մա նը։ Սա նոր դա րաշր ջա նի 

կար ևո րա գույն ի րա վա կան փաս տաթղ թե րից է ։

 Մեծ հե ղա փո խու թյուն – Այս պես է կոչ վում 1789–1799 թթ. Ֆրան սի ա յում ծա վալ ված հե ղա փո-

խու թյու նը։ Իր գա ղա փար նե րով, ա ռա ջադ րած և ի րա գոր ծած նպա տակ նե րով այն հս կա-

յա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել հա մաշ խար հային պատ մու թյան վրա։

 Մե նա տի րու թյուն (մո նո պո լի ա) – Ձեռ նե րեց նե րի մի ա վոր ում, որը իր ձեռքն է առ նում ար-

տադ րու թյան այս կամ այն բնա գա վա ռը։ Ի րենք են ո րո շում ար տադ րու թյան պայ ման նե րը 

և ապ րան քի շու կա յա կան գնե րը։ Մո նո պո լի ա նե րի ի հայտ գա լով խախտ վեց ա զատ մր-

ցակ ցու թյու նը՝ ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան հիմ նա կան սկզ բունք նե րից մե կը։ 

Շատ պե տու թյուն ներ, աշ խա տե լով պաշտ պա նել մանր և մի ջին ար տադ րող նե րի շա հե րը, 

մտց նում են հա կա մե նա տի րա կան օ րենք ներ։

Մեր կան տի լիզմ (ա ռևտ րայ նու թյուն) – Ծա գում է լա տի նե րեն « շու կա», «առև տուր» բա ռե րից։ 

Նպա տակն է ա վե լի շատ ապ րանք ար տա հա նել և ստա նալ մեծ շա հույթ։ Այ սօր էլ ա ռևտ-

րայ նու թյու նը հա մար վում է տն տես վա րու թյան հիմ նա կան սկզ բունք նե րից մե կը։

  Մի ջազ գային կար միր խա չի ըն կե րու թյուն – Ձևա վոր վել է 1863 թ. Շվեյ ցա րի ա յում՝ Ա. Դյու-

նա նի ջան քե րով։ Խն դիր ու նի օգ նե լու ռազ մա կան հա կա մար տու թյուն նե րից և բնա կան 

ա ղետ նե րից տու ժած նե րին։ Կազ մա կեր պու թյունն իր ա ռա քե լու թյու նը շա րու նա կում է առ 

այ սօր։

 Մի ջին խավ – Ար դյու նա բե րա կան ե րկր նե րում հասարակական հիմնական խավը։ Ձևավորվել 

է XIX դ.: Ը նդգր կում էր մի ջին և մանր ձեռ նե րեց նե րին, մտա վո րա կա նու թյա նը։ Նրա շար-

քե րը հա մալ րե ցին նաև ո րա կյալ բան վոր նե րը։ Բո լորն ապ րում է ին մի ջին բա րե կե ցու-

թյամբ։ Այս խավը մեղ մեց հա րուստ նե րի և աղ քատ նե րի միջև առ կա հա կա սու թյուն նե րը, 

կա յու նու թյուն հա ղոր դեց հա սա րա կա կան կյան քին։

 Յա կո բին ներ – Մեծ հե ղա փո խու թյան ծայ րա հե ղա կան թևի ներ կա յա ցու ցիչ ներ։ Նրանց 

ա կում բը գտն վում էր Ս. Հա կո բի ե կե ղե ցում (այստեղից՝ անվանումը)։ Ղե կա վար նե րից 

է ին Մ. Ռո բես պի ե րը, Ժ. Դան տո նը և այլք։ Ե րա զում է ին ը նդ հա նուր հա վա սա րու թյան և 

հա մաշ խար հային հե ղա փո խու թյան մա սին։ Օ գտ վե լով ե րկ րում ստեղծ ված ծանր պայ-

ման նե րից՝ 1793 թ. գրա վե ցին իշ խա նու թյու նը և հաս տա տե ցին ի րենց բռ նա տի րու թյու նը։ 

Հա զա րա վոր մարդ կանց մահ վան դա տա պար տե ցին ա ռանց դատ ու դա տաս տա նի։ 1794 

թ. նրանց բռ նա տի րու թյու նը տա պալ վեց։ Ղե կա վար նե րը մա հա պատ ժի են թարկ վե ցին։

 Չար տիզմ – Ծա գում է ան գլե րեն « չար տեր» (գիր, հրովարտակ) բա ռից։ Զանգ վա ծային հա-

սա րա կա կան–քա ղա քա կան շար ժում Ա նգ լի ա յում 1830–1850–ա կան թթ.։ Հիմ նա կան պա-

հանջ ներն է ին հա մընդ հա նուր ը նտ րա կան ի րա վուն քը և պե տա կան կյան քի ժո ղովր դա-

վա րա ցու մը։ Ճիշտ է, կա ռա վա րու թյու նը մեր ժեց չար տիստ նե րի պա հան ջագ րե րը և ճն շեց 

նրանց շար ժու մը, բայց հե տա գա տա րի նե րին կա տա րեց նրանց պա հանջ նե րը։

Պահ պա նո ղա կա նու թյուն  (կոն սեր վա տիզմ) – Ծա գում է լա տի նե րեն « պահ պա նել», «խ նայել» 

բա ռե րից, հասարակական–քաղաքական հոսանք։ Պահ պա նո ղա կան ան վա նում են 

ա վան դա պահ և չա փա վոր հա յացք ներ ու նե ցող ան ձանց, նաև կու սակ ցու թյուն նե րին։
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Պ լան տա ցի ա – Ծա գում է լա տի նե րեն «տն կա րան» բա ռից։ Խո շոր հո ղա տի րա կան տն տե սու-

թյուն է։ Ա ՄՆ–ում դրանք տա րած ված է ին հա րա վային նա հանգ նե րում։ Ա ճեց նում է ին 

բրինձ, շա քա րե ղեգ, թեյ, կա կաո, սուրճ, ար մավ, ծխա խոտ և այլն։ Հիմ նա կան աշ խա տող-

նե րը սևա մորթ ստ րուկ ներն է ին։

 Ռայխս տագ – Գեր մա նե րեն « տե րու թյուն» (« կայս րու թյուն») և « խոր հուրդ» բա ռե րից։ Մի ա-

ցյալ Գեր մա նի այի գե րա գույն օ րենս դիր մար մնի՝ խորհր դա րա նի անվանումը։ Այս տեղ ըն-

դուն վում է ին հա մա գեր մա նա կան բո լոր օ րենք նե րը։

Սյո գուն – Ճա պո նի ա յում այս պես է ին ան վա նում գլ խա վոր զո րա վա րին, հե տա գա յում՝ այն 

իշ խա նին, ո րը կայ սեր ա նու նից կա ռա վա րում էր եր կի րը։ Վե րաց վել է հե ղա փո խու թյան 

ժա մա նակ (1867 թ.)։

 Սո ցի ա լիզմ (ըն կեր վա րու թյուն) – Ձևա վոր վել է լու սա վո րա կան նե րի հա սա րա կա կան դա-

շին քի տե սու թյան հի ման վրա։ Ծա գում է լա տի նե րեն «ըն կեր», « դաշ նա կից» բա ռե րից։ 

Սո ցի ա լիզ մի ժա մա նակ մար դիկ մի ա վոր վում են ը նդ հա նուր շա հե րով։ Պե տու թյու նը կար-

գա վո րում է ար տադ րու թյու նը և հոգ տա նում, որ պես զի քա ղա քա ցի ներն օ գտ վեն նյու թա-

կան և հոգ ևոր բա րիք նե րից։

 Վիգ – Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն Ա նգ լի ա յում, ո րն ա ռա ջա ցել է XVII դ. վեր ջին։ XIX դ. 

ե րկ րորդ կե սին ստա ցել է Լի բե րալ ան վա նու մը։

 Վի են նայի վե հա ժո ղո վ – Նա պո լե ո նին հաղ թած պե տու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի 

համաժողովը 1814–1815 թթ.։ Նպա տակն էր Եվրոպայում վե րա կանգ նել նախ կին կար գե րը։ 

Վե րա հաս տատ վե ցին տա պալ ված ար քա յա տոհ մե րը։ Վե րաձև վե ցին Եվ րո պայի պե տա-

կան սահ ման նե րը, և շատ ազ գեր զրկ վե ցին պե տու թյուն ու նե նա լու ի րա վուն քից։ Սա հե-

տա դի մու թյան ժա մա նա կա վոր հաղ թա նակն է ր։ Դրա նում տոն է ին տա լիս Ա վստ րի ան, 

Ռու սաս տա նը, Ա նգ լի ան և Պրու սիան։

 Տե ղա կան ի նք նա կա ռա վա րում – Զար գա ցած ե րկր նե րում ա ռան ձին վար չա կան մի ա վոր նե-

րը (գյու ղա կան, քա ղա քային բնա կա վայ րեր) ի րա վունք ու նեն ը նտ րու թյուն նե րի մի ջո ցով 

ստեղ ծե լու ի րենց կա ռա վար ման տե ղա կան մար մին նե րը։ Դրանք սո վո րա բար տնօ րի-

նում են տե ղա կան ա ռող ջա պա հու թյան, կր թու թյան, բնա պահ պա նու թյան, շի նա րա րու-

թյան և այլ խն դիր ներ։

  Ցե ղաս պա նու թյուն (գե նո ցիդ) – Մի ազ գի կող մից մեկ այլ ազ գի, ըն կե րային կամ կրո նա կան 

խմ բի լրիվ (կամ մաս նա կի) ֆի զի կա կան ո չն չա ցու մը։ Հա մա ձայն Մի ա վոր ված ազ գե րի 

կազ մա կեր պու թյան 1948 թ. բա նաձ ևի՝ ցե ղաս պա նու թյու նը մարդ կու թյան դեմ ծան րա-

գույն հան ցա գոր ծու թյուն է։ Ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյան 1914–1916 թթ. իրա կա նաց-

րած հայոց զանգ վա ծային կո տո րած նե րը գնա հատ վել են որ պես XX դ. ա ռա ջին ցե ղաս-

պա նու թյուն, որը աշխարհին հայտնի է Հայոց մեծ եղեռն անունով։

Փակ պե տու թյուն – Պե տու թյուն, ո րի «դռ նե րը փակ են օ տար նե րի ա ռջև»։ Նրանց ա ռևտ րի և 

ձեռ նե րե ցու թյան հնա րա վո րու թյուն չի տրա մադր վում։ Այս կերպ պե տու թյունն աշ խա տում 

է պահ պա նել դա րե րով ար մա տա ցած իր քա ղա քա կան, տն տե սա կան և մշա կու թային 

ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Աս վա ծի լա վա գույն օ րի նա կը Չի նաս տանն ու Ճա պո նի ան 
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է ին։ Մի այն XIX դ. ե րկ րորդ կե սին եվ րո պա կան ե րկր նե րի ճնշ ման ներ քո նրանք ստիպ-

ված ե ղան բա ցել ի րենց սահման նե րը։

 Փա ռա հեղ հե ղա փո խու թյուն – Ա նգ լի ա ցի ներն այս պես է ին ան վա նում ի րենց պատ մու թյան 

1688–1689 թթ. ի րա դար ձու թյուն նե րը։ Ե րկ րում հաս տատ վեց սահ մա նադ րա կան մի ա պե-

տու թյուն։ Ըն դուն վեց «Ի րա վունք նե րի մա սին օ րեն քը», ո րն իշ խա նու թյան մի ակ աղ բյուր 

ճա նա չեց ազ գի հա վա քա կան կամ քը։

 Փա րի զի կո մու նա – 1871 թ. մար տի 18–ին պրու սա կան զոր քե րի կող մից պա շար ված Փա րի-

զում սկս վեց ա պս տամ բու թյուն։ Ժո ղո վուրդն ստեղ ծեց իր իշ խա նու թյու նը, ո րը պատ մու-

թյա նը հայտ նի է Փա րի զի կո մու նա ան վամբ։ Գոյություն է  ունեցել ըն դա մե նը 72 օ ր։ Կա-

ռա վա րա կան ու ժե րը դա ժա նու թյամբ ճն շել են այն։

 Օս մա նիզմ – Թուրք ազ գայ նա կան շար ժում 1860–1870–ա կան թթ.։ Մաս նա կից ներն ի րենց ան-

վա նում է ին նոր օս ման ներ։ Հիմ նա կան նպա տակն էր թուր քաց նե լու Օս մա նյան տե րու-

թյան հպա տակ ազ գե րին և ստեղ ծե լու մի աս նա կան օս մա նյան ա զգ։ Կա րո ղա ցան մշա կել 

և ըն դու նել Սահ մա նադ րու թյուն (1876 թ.)։ Սա կայն նոր գահ բարձ րա ցած Աբ դուլ Հա միդ II 

սուլ թա նը դա չե ղյալ հայ տա րա րեց, հա լա ծեց և աք սո րեց նոր օս ման նե րին։
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 ԿԱ ՐԵ ՎՈՐ Ի ՐԱ ԴԱՐ ՁՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱԳ ՐՈՒԹՅՈՒՆ

XVII –XIX դ. ա ռա ջին կես – Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան ա ռա ջին շր ջա փու լը

1600 թ. – Ար ևե լահնդ կա կան ըն կե րու թյան ստեղ ծու մը Ա նգ լի ա յում

1640–1660 թթ. – Հե ղա փո խու թյունն Ա նգ լի ա յում

1653–1658 թթ. – Կրոմվելի պրոտեկտորատը

XVII դ. ե րկ րորդ կես – Բնա կան ի րա վուն քի տեսության  ստեղ ծու մը Ջոն Լո կի կող մից

1688–1689 թթ. – « Փա ռա հեղ հե ղա փո խու թյու նը» Ա նգ լի ա յում

XVIII դ. – Լու սա վո րու թյան դա րը Եվ րո պա յում և Ա մե րի կա յում

1722 թ. – Սե ֆյան ար քա յա տոհ մի ան կումն Ի րա նում

1751–1776 թթ. – Աշ խար հում ա ռա ջին հան րա գի տա րա նի հրատարակումը Դ. Դիդրոյի խմբա-

գրու թյամբ

1760–ա կան թթ. – Ար դյու նա բե րա կան հե ղաշրջ ման սկիզ բը Ա նգ լի ա յում

1768 թ. – Առաջին շոգեշարժիչի ստեղծումը Ջ. Ուատտի կող մից

1775–1783 թթ. – Ան կա խու թյան պա տե րազ մը և Ա ՄՆ–ի կազմավորու մը

1776 թ. հու լի սի 4 – Ան կա խու թյան հռ չա կագ րի ըն դու նու մը Ֆի լա դել ֆի ա յում

1784 թ. – Շո գե մե քե նայի ստեղ ծու մը Ջեյմս Ուատ տի կող մից

1787 թ. – Ա ՄՆ–ի Սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մը

XVIII դ. վերջ–XIX դ. կես – Ռի սոր ջի մեն տոյի մշա կույ թի ծաղ կումն Ի տա լի ա յում

XVIII դ. վերջ – XIX դ. սկիզբ – Աֆ րի կայի գա ղու թաց ման սկիզ բը

1789 թ. հու լի սի 14 – Հին կարգերի խորհրդանիշ՝ Բաս տի լ ամրոցի գրա վու մը

1789 թ. օ գոս տո սի 26 – « Մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի հռ չա կագ րի» ըն դու նու մը

1791 թ. – Ա ռա ջին սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մը Ֆրան սի ա յում

1792–1799 թթ. – Ա ռա ջին հան րա պե տու թյու նը Ֆրան սի ա յում

1793– 1794 թթ. – Յա կո բի նյան դիկ տա տու րան

1794 թթ. – Ղաջարների հարստության հաստատումը Իրանում

1799 թ. նոյեմ բե րի 9 – Կոն սու լու թյան հաս տա տու մը Ֆրան սի ա յում

1804–1814 թթ. – Նա պո լե ոն I. Ա ռա ջին կայս րու թյու նը Ֆրան սի ա յում

1807 թ. – Շո գե նա վի ստեղ ծու մը

1810–1820–ա կան թթ. – Ան կա խու թյան պա տե րազմ նե րը Լա տի նա կան Ա մե րի կա յում

1812 թ. – Նա պո լե ոն I–ի ար շա վան քը Ռու սաս տան

1812 թ. օգոստոս – Բորոդինոյի ճակատամարտը

1813 թ. հոկտեմբեր – Լայպցիգի ճակատամարտը

1814–1815 թթ. – Վի են նայի վե հա ժո ղո վը

1821–1830 թթ. – Հույն ժո ղովր դի ա զա տագ րա կան պա տե րազ մը օսմանյան տիրապետության 

դեմ և Հու նաս տա նի ան կա խա ցու մը

1830–1850–ա կան թթ. – Չար տիս տա կան շար ժու մը Ա նգ լի ա յում
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1839–1876 թթ. – Թան զի մա թի դա րաշր ջա նը Օս մա նյան կայս րու թյու նում

1839–1842 թթ. – Ափիոնի առաջին պատերազմը

XIX դ. կես–XX դ. սկիզբ – Ար դյու նա բե րա կան հա սա րա կու թյան ե րկ րորդ շր ջա փու լը

1848–1849 թթ. – Հե ղա փո խու թյուն նե րը Եվ րո պա յում

1848–1852 թթ. – Ե րկ րորդ հան րա պե տու թյու նը Ֆրան սի ա յում

1851 թ. – Լոն դո նի հա մաշ խար հային ցու ցա հան դե սը

1852–1870 թթ. – Ե րկ րորդ կայս րու թյու նը Ֆրան սի ա յում

1854 թ. – Ամերիկա–ճապոնական անիրավահավասար պայմանագրի կնքումը

1859–1861 թթ. – Ռու մի նա կան պե տու թյան ա ռա ջա ցու մը

1861 թ. – Ճոր տա տի րու թյան վե րա ցու մը Ռու սաս տա նում

1861–1865 թթ. – Քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մը Ա ՄՆ–ում

1866 թ. – Հյու սիս գեր մա նա կան մի ու թյան ստեղ ծու մը, ա վստ րո–պ րու սա կան պա տե րազ մը

1867 թ. – Ա վստ րի ա կան տե րու թյան վե րած վե լը Ա վստ րո–Հուն գա րի ա տե րու թյան

1867–1868 թթ. – Հեղափոխությունը և կայ սե րա կան իշ խա նու թյան վե րա կանգ նու մը Ճա պո նի-

ա յում

1870–1871 թթ. – Ֆրանս–պ րու սա կան պա տե րազ մը

1870 թ. սեպ տեմ բեր – Եր րորդ հան րա պե տու թյան հռ չա կու մը Ֆրան սի ա յում

1871 թ. հուն վար – Գեր մա նա կան տե րու թյան հռ չա կու մը

1871 թ. մարտ–մայիս – Փա րի զի կո մու նան

1875 թ. – Եր րորդ հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մը Ֆրան սի ա յում

1876–1909 թթ. – Աբ դուլ Հա միդ II՝ օս մա նյան սուլ թան

1877–1878 թթ. – Ռուս–թուր քա կան պա տե րազ մը։

1878 թ. հունիս–հուլիս – Բեռլինի վեհաժողովը, Հայ կա կան հար ցի մի ջազ գայ նա ցու մը, 

Սերբիայի, Ռումինիայի, Բուլղարիայի և Չեռնոգորիայի անկախության ճանաչումը

1879–1882 թթ. – Ե ռյակ դա շին քի ստեղ ծու մը

1886 թ. մայի սի 1 – Չի կա գոյի բան վո րների ե լույ թը, որը դաժանորեն ճնշվեց: Մայի սի 1–ը հե-

տա գա յում դար ձավ աշ խա տա վոր նե րի հա մե րաշ խու թյան մի ջազ գային օ ր

1889 թ. – Ճա պո նի ան՝ սահ մա նադ րա կան մի ա պե տու թյուն

1895 թ. – Ա ռա ջին կի նո սար քի գյու տը

1896–1897 թթ. – Ա ռա ջին դի զե լային շար ժի չի ստեղ ծու մը

1904 թ. – Մի ու թյան հա մա ձայ նագ րի (Ան տանտ) կն քումն Ա նգ լի այի և Ֆրան սի այի միջև

1904–1905 թթ. – Ռուս–ճա պո նա կան պա տե րազ մը

1905–1907 թթ. – Ռու սա ստանյան ա ռա ջին հե ղա փո խու թյու նը

1905–1911 թթ. – Հե ղա փո խու թյունն Ի րա նում

1907 թ. – Ռու սաս տա նի մի ա նալն Ան տան տին

1908 թ. – Ե րիտ թուր քա կան հե ղաշր ջու մը

1911–1912 թթ. – Հե ղա փո խու թյու նը Չի նաս տա նում։ Միապե տության ան կու մը

1912 թ. – Օս մա նյան Թուր քի այի դեմ Բալ կա նյան ա ռա ջին պա տե րազ մը

1914 թ. օ գոս տո սի 1 – Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի սկիզ բը
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1914 թ. – Ճա կա տա մարտ Մառն գե տի շր ջա նում

1914–1916 թթ. – Հայոց Մեծ ե ղեռ նը

1915 թ. հունվար – Օս մա նյան զոր քի պար տու թյու նը ռուս նե րից Սա րի ղա մի շում

1915 թ. – Ե ռյակ դա շին քի վե րա ծու մը Քա ռյակ դա շին քի

1916 թ. – Վեր դե նի ճա կա տա մար տը

1917 թ. փետր վա րի 27 – Փետր վա րյան հե ղա փո խու թյան հաղ թա նա կը Ռու սաս տա նում

1917 թ. ապ րիլ – Ա ՄՆ–ի՝ պա տե րազ մի մեջ մտ նե լը

1917 թ. հոկ տեմ բե րի 24–25 – Հոկ տեմ բե րյան հե ղաշր ջու մը Ռու սաս տա նում

1918 թ. մար տի 3 – Բրեստ–Լի տովս կի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը, Խորհրդային 

Ռուսաստանի միակողմանի դուրս գալը պատերազմից

1918 թ. հունիսի 4 – Բաթումի հաշտության պայմանագրի կնքումը, պատերազմի ավարտը 

Կովկասյան ճակատում

1918 թ. հոկտեմբերի 30 – Մուդրոսի զինադադարի կնքումը, Օսմանյան կայսրության 

պարտությունը աշխարհամարտում

1918 թ. նոյեմ բե րի 11 – Գեր մա նի այի ան ձնա տուր լի նե լը. Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար-

տը
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Արամ Սրապիոնի Նազարյան

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ. ՆՈՐ ԴԱՐԵՐ

Դասագիրք հանրակրթական հիմն ական դպրոցի 
8–րդ դասարանի համար

Հրատարակչության տնօրեն՝ Է. Ս. Մկրտչյան
Գեղարվեստական խմբագիր՝ Ա. Ա. Բաղդասարյան
Խմբագիր՝ յան
Վերստուգող սրբագրիչ՝ Ն. Ն. Փարսադանյանյան
Համակարգչային ձևավորումը՝ Գ. Ա. Հարությունյանի
Շապիկի համակարգչային մշակումը՝ Գ. Ա. Հարությունյանի

Տպագրությունը՝ օֆսեթ։ Չափսը՝ 70x100 1/16։ Թուղթը՝ օֆսեթ։
Ծավալը՝ 000 տպ. մամ.։ Տպաքանակը՝  000 օրինակ։

«ԶԱՆԳԱԿ» ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ
0051, Երևան, Կոմի տասի պող. 49/2, հեռ.՝ (+37410) 23–25–28
Ֆաքս՝ (+37410) 23–25–95, էլ. փոստ՝ info@zangak.am 
Էլ. կայքեր՝ www.zangak.am, www.book.am, www.dasagirq.am
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