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ՆԱԽԱԲԱՆ

Պատմագիտությունը ուսումնասիրում է մարդկության անցա^ ուղին բանական մարդու 
ձևավրումից մինչև մ»ր օր»րը։ Անցյալի •իտական իմաստավրումը անհրաժեշտ է ոչ մի
այն մ»ր նախնին»րի պատմության լուսաբանման առումոփ 0արդկային հասարակությունը 
արդյունք է հասարակական-քաղաքական, տնտ»սական, հոգևոր-մշակութային և այլ օրի
նաչափ զարգացումների և դրանց փոխազդ»ցությունն»րի։ Պատմագիտության նպատակն 
է վրհանել այդ օրինաչափությունն»րը, բացատր»լ պատմական տարբ»ր ժամանակա
շրջաններում տ»ղի ունեցա^ իրադարձությունն»րը։ Պատմական ծովընթացի օրինաչա
փությունն»^ իմացությունը թույլ կտա իրատ»սոր»ն գնահատելու ն»րկան և կանխատ»ս»– 
լու ապագայի հ»ռանկարն»րը։

^ագ դպրոցի հումանիտար հոսքի «Համաշխարհային պատմություն» առարկայի դա– 
սւվանդման նպատակներն են.

1. սովրողներին հաղորդ»լ հիմնարար գիտելիքներ պատմական զարգացման ընթաց
քի և դրա կարևոր օրինաչափությունն»րի վերաբերյալ,

2. ըստ առանձին տարա^շրջանների ու երկրների՝ տալ մարդկային հասարակության 
զարգացման կոնկրետ-պատմական այն առանձնահատկությունների իմացությունը, որոնք 
վռորոշ դեր են ունեցել քաղաքակրթական ն^ճումների ձեռքբերման մեջ,

3. սովրողների մեջ դաստիարակել տարբեր ժողովւրդների պատմամշակութային 
ա^նդույթների նկատմամբ հարբանք, մարդասիրական գաղափարներ և ժողո^րդա^ա- 
րական արժեքներ։

Վերոհիշյալ նպատակներից ելնելով անհրաժեշտ է.
• սովրողներին տեղեկություններ տալ մարդկության պատմության կարևորագույն 

իրադարձությունների, ծովընթացների, գաղափարների մասին,
• սովրողների մեջ զարգացնել ընդհանուր ուսումնական և պատմության ուսումնասի

րությանն ուղղ^ա^ կարողություններ ու հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ կլինեն 
պատմությունից ինքնուրույն կերպո^ գիտելիքների ձեռքբերման համար,

• նպաստել սովրողի՝ իբրև անհրաժեշտ սոցիալական որակներ ունեցող անձի կայաց- 
մանը, ո^ •իտակցում է հիմնարար հովոր արժեքների առաջնայնությունը և ձգտում 
իր կրթ^^ւթյան բարձրացմանը,

• սովրեցնել պատճառահետևանքային կապեր •տնել պատմական ծովընթացներում, 
բացատրել տարբեր երկրների ու ժողովւրդների զարգացման առանձնահատկու
թյունները պայմանավրող •որանները,

• սովրեցնել •նահատել ու արժևորել համաշխարհային քաղաքակրթության գանձա
րանում հայ ժողովդի ներդրումը։
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«<Ա0ԱՇԽԱՐ<Ա3ԻՆ ՊԱՏ0ՈՒԹ3ՈՒՆ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ 
Ն°ՐԱԾՈՒ03ՈՒՆ

1. ՊԱՏ0ՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆ°ՐԸ

Պատմական անցյալը է հանում տարաբնույթ սկզբնաղբյուրն»րի ն դրանց հիման
^ա կատար^ա^ ուսումնասիրությունն»րի միջոցով։ Հեռայր անցյալում պատմությունն 
ուսումնասիրում էին •րա^ր մատյանն»րի, ^մա^իր արձանագրությունների, բանայր 
ավնդազրույցների, ականատ»սն»րի հուշերի հիման ^ա։ Ն»րկայումս պատմական 
սկզբնաղբյուրն»րի քանակը ն բնույթը մե^պես աճել են։ Պատմագիտությունը տարաբա– 
ժան^ա^ է մի շարք ուղղությունների, որոնցից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է ինքնու
րույն բնա^ավռ։

Հնագիտությունն ուսումնասիրում է անցյալում կառուց^ա^ բնակավյրերը, տարբեր 
ճարտարապետական հուշարձաններ, դամբարաններ ն այլ շինություններ։ Արդի հնագի
տությունը տիրապետում է այնպիսի մեթոդների, որոնց միջոցո^ բացահայտում են հասա
րակության քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական ն հո^նոր-մշակութային զարգացման աս
տիճանը, միջտարա^շրջանային առնչությունները ն այլն։

Ազգագրությունն ուսումնասիրում է ժողովրդների սո^րույթները, կրոնական հա^ա- 
տալիքները, ^սերը, կենցաղը, հարուստը ն այլն։

Դրամագիտությունը, կնիքա^իտությունը, զինանիշագիտությունը պատմական 
սկզբնաղբյուրներ ն ինքնուրույն գիտություններ են։

Պատմական անցյալի ուսումնասիրման բնա^ավռում ներկայումս ավի ու ավի է 
կարնորվմ •իտության այլ բնա^ավռների դերը։

Լ»զվբանությունը, լեզուների զարգացման օրինաչափություններից զատ, ուսում
նասիրում է տարբեր լեզուների միջն հեռւվոր անցյալում տեղի ունեցա^ փոխշփումները։ 
Լեզվբանական տփալների հիման ^ա պարզվմ են ժողովրդների ^ա•ումնա- 
բանությունը, նրանց միջն եղա^ հարաբերությունները։

Առասպ»լաբանությունն ուսումնասիրում է ժողովրդների կրոնական հա^ատալիք- 
ները, դրանցում ամփոփ^ա^ աշխարհընկալման ն աշխարհաստեղ^ան գաղափարները։

Հնա»րկրաբանություն, հնակլիմայաբանություն, հնաջրաբանություն, հնաբուսա– 
բանություն, հնակ»նդանաբանություն ն այլն՝ բնագիտական ուղղությունը ներկայացնող 
այս գիտությունները, թույլ են տալիս ^րական^նելու պատմական այս կամ այն դարա
շրջանում երկրագնդի ռելիեֆային, կլիմայական, ջրային ռեսուրսների, բուսական ն կեն
դանական միջավյրը։

Այսպիսոփ ժամանակակից պատմագիտությունը բազմա^իտակար^ (բազմադիսցիպ- 
լին) •իտություն է, որը հնարւվորություն է ընձեռում համակողմանիորեն ուսումնասիրելու 
մարդկային հասարակության անցյալը։

2. ՀԱ0ԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏ0ԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ. 0ԱՂԱ0ԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Պատմական •որ^նթացի բազմազանությունը և միասնականությունը
0արդկային հասարակությունը անցել է երկարատն զարգացման •որ^նթաց։ Պայմա- 

նա^որ^ա^ տեղական առանձնահատկություններով այն ընթացել է տարբեր եղանակնե- 
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րով։ Շրջակա միջավյրի ազդեցությամբ ձևավորվել են տեղական քաղաքակրթական 
տարբերակներ, օրինակ՝ արևելյան, եդոպական, աֆրիկյան, ամերիկյան։ Սրանցից յուրա
քանչյուրն ունի իր տարատեսակները։

Սակայն ^րոհիշյալ քաղաքակրթությունները, տարբերությունների հետ մեկտեղ, ունեն 
զարգացման ընդհանուր օրինաչափություններ։ Վերջիններս դրսևորվմ են յուրովի՝ կապ- 
^ա^ շրջակա միջավայրի ազդեցության հետ։ Այդ հանգամանքո^ է պայմանա^որ^ա^ հա
մաշխարհային պատմական գորդնթացի միասնականությունը։

Հասարակության զարգացման ընդհանուր օրինաչափություններից են հասարակու
թյան կազմակերպման եղանակը (պետություն), բնակչության տարաբաժանումը սոցիա
լական խմբերի և այլն։ Սրանցից յուրաքանչյուրը յուրովի է դրսևորվմ տարբեր երկրնե- 
րում։ Օրինակ՝ գետահովային քաղաքակրթություններում (Հին °գիպտոս, 0իջագետք) 
պետության վղ կազմադրումը և կենտրոնացումը պայմանա^որ^ա^ էին հասարակու
թյան ողջ մարդկային ներուժի նպատակասլաց աշխատանքի անհրաժեշտությամբ։ Այս
տեղ առանց ոռոգման համակարգի ստեղ^ան և մշտական դրահսկման հնարադր չէր 
մարդու կյանքը։ Դրան հակառակ՝ Արևելամիջերկրա^փան ավզանում (փյունիկյան քա- 
ղաք–պետություններ) պետությունը հանդես էր գալիս որպես հասարակության կենսագոր- 
^ւնեության գերակա ուղղության՝ առևտրաարհեստագո^ական ոլորտի կարգադրող։ 
Այդ է պատճառը, որ այստեղ պետական կառույցը անհամեմատ ավի ապակենտրոնաց- 
^ա^ բնույթ ուներ։

Պատմության փուլաբաժանումը
Համաշխարհային պատմությունը մարդկային հասարակության առաջընթացի միաս

նական շղթա է։ Հասարակությունը իր զարգացման ընթացքում անցել է մի շարք փուլեր, 
որոնցից յուրաքանչյուրին հատուկ են սեփական օրինաչափությունները և միտումները։

Ներկայումս պատմագիտության մեջ գերիշխում է պատմության փուլաբաժանման քա
ղաքակրթական մոտեցումը։ Ըստ դրա՝ մարդկության անցա^ ուղին իր սկզբնադրման պա
հից մինչև մեր օրերը ստորաբաժանում է երեք փուլերի՝ 1) մինչարդյունաբերական (հին և 
միջին դարեր), 2) արդյունաբերական (նոր դարեր՝ XVII– XX դդ. կեսեր) և 3) հետարդյունա- 
բերական (XX դ. երկրորդ կեսից մինչև մեր օրերը)։ 0աղաքակրթական մոդելի հիմքում 
ընկա^ են համաշխարհային պատմության մեջ համընդհանուր զարգացման միտումներ, 
քաղաքակրթական արժեքներ, որոնք բնորոշ են բոլոր երկրներին և ժողովրդներին տփալ 
պատմական դարաշրջանում։

«Քաղաքակրթություն» բառը ^գում է լատիներենից. այն նախապես նշանակում էր քա
ղաքային, պետական, քաղաքացիական ^^տ)։ Հին հռոմեացիները քաղաքակիրթ էին հա
մարում նստակյաց, քաղաքային կենցաղո^ ապրող հասարակությունը, որը նրանք հակադ
րում էին հետամնաց, բարբարոսական հասարակությանը։ Քաղաքակրթություն եզրույթը 
(տերմինը) սկսեց լայնորեն կիրառվ XVIII դարից, երբ առաջ եկան պատմական անցյալի 
գնահատման դրաբերյալ տեսակետներ։ Այսօր գոյություն ունեն պատմության փուլաբա- 
ժանման տարբեր մոտեցումներ։

Առաջինը փուլային տարաբաժանումն է, ըստ որի՝ քաղաքակրթությունը մարդկային 
հասարակության զարգացման միասնական գորդնթացն է իր տարբեր փուլերով։ Այն 
սկսում է տոհմատիրական հասարակարգի քայքայումով երբ մարդկության մի մասն անց
նում է նստակյաց կյանքի և ստեղ^ւմ է քաղաքակրթական արժեքներ (հոգևոր մշակույթ, 
պետականություն և այլն)։ Փուլային բաժանման հիմքում ընկա^ են մարդկության պատմու
թյան մեջ ընդհանուր երևույթները՝ արտադրության եղանակ, սոցիալ–քաղաքական 
հաստատություններ և այլն։
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°րկրորդը տ»ղական քաղաքակրթությունն»րի մասին տեսությունն է, ըստ որի՝ մարդ
կության պատմությունը բաղկացա^ է ինքնուրույն քաղաքակրթություններից։ Դրանցից յու
րաքանչյուրը ձևավորվել է մի որոշակի աշխարհագրական շրջանում ն ունի իր քաղաքա
կան, սոցիալ-տնտեսական ն հո^նոր-մշակութային զարգացման առանձնահատկություն
ները։ Օրինակ՝ հին հնդկական, հին եգիպտական, միջնադարյան եԱոպական, ամերիկյան 
ն այլն։ Այդ բոլորի միասնությունից էլ բաղկացա^ է համաշխարհային պատմությունը։ Տե
ղական քաղաքակրթություններից յուրաքանչյուրը ազդել է իր հարնանների զարգացման 
Աա։ Այդ փոխշփումների միջոցով էլ քաղաքակրթական արժեքները, փոխանցԱվ մեկից 
մյուսին, հասել են մինչն մեր օրերը։ Տեղական քաղաքակրթությունը հազարամյակներո^ 
պահպանում է իր ինքնատիպությունը։ Դրա վռ օրինակներից է չինական քաղաքակրթու
թյունը, որը նույնիսկ մեր օրերում չի կորցրել հնա^ույն ժամանակներում ձնա^որ^ա^ 
ավնդույթները։

Տեղական քաղաքակրթությունների զարմացումը կարող է ընթանալ մեկուսացվի Այդ 
պարագայում քաղաքակրթությունը դարերո^ պահպանում է իր նախնական տեսքը՝ չընդու
նելով իր մեջ օտար արժեքներ։ Այդպիսի քաղաքակրթությունները անվնում են ավնդա– 
կան։

Տարբեր քաղաքակրթությունների միջն փոխշփումները պատմական •ոԱընթացի 
կարնոր բաղկացուցիչ մասն են։ Դրանց բացակայության դեպքում թե° առաջատար, թե° հե
տամնաց քաղաքակրթական կենտրոնի զարմացումը սկսում է դանդաղել, նույնիսկ լճա
նալ։ Օրինակ՝ մինչն Կոլումբոսի ճանապարհորդությունը ն իսպանական նվճումը 
ամերիկյան ժողովրդները ^նոթ չէին մետաղամշակությանը, հայտնի չէին անիԱ ն այլ 
քաղաքակրթական արժեքներ։

Պատմության ^րոհիշյալ փուլաբաժանմանը զուգահեռ ընդուն^ա^ է դրա պայմանա
կան տարաբաժանումը չորս խոշոր դարաշրջանների, որոնցից յուրաքանչյուրը բնորոշ- 
^ւմ է հասարակության պատմության որոշակի իրադարձությամբ։ Այսպես՝ ա) Հնա^ույն ն 
հին շրջան (հնա^ույն ժամանակներից մինչն 0.հ. V դար՝ Արնմտյան Հռոմեական կայսրու
թյան անկումը), բ) 0իջին դարեր (Հռոմեական կայսրության անկումից մինչն XVII դարի 
Անգլիական հեղափոխությունը), •) Նոր շրջան (Անգլիական հեղափոխությունից մինչն 
Առաջին աշխարհամարտի ավրտը) ն դ) Նորագույն շրջան (Առաջին աշխարհամարտի 
ավրտից մինչն մեր օրերը)։ Այս սկզբունքո^ են կազմ^ա^ մեր հանրապետության 
հանրակրթական դպրոցներում •ոԱող պատմության դասագրքերը։

0աղաքակրթության տիպ»րը
0աղաքակրթությունը պայմանականորեն բաժանվմ է երեք տիպի։ Առաջին՝ ամենա- 

վղ տիպը նախնական, առաջնային քաղաքակրթությունն է, որ ձեավոբվեց նեոլիթյան 
հեղափոխության ավրտին °^իպտոսի, Հայկական լեռնաշխարհի, 0իջա^ետքի, 
Հնդկաստանի ն Չինաստանի վղ երկրախոսական կենտրոններում։ ժամանակի ըն
թացքում այս կենտրոնները սկսում են ծավալվել տարբեր ուղղություններով՝ իրենց ազ
դեցությունը տարածելով հարնանների Աա։ 0աղաքակրթական արժեքների ազդեցու
թյան տակ հարնանների մոտ էլ սկսվում է նույն •ոԱընթացը, որի արդյունքում ծւավոր֊ 
^ւմ են տեղական քաղաքակրթություններ, որոնք կոչվում են «քույր» քաղաքակրթու
թյուն։ Վերջինս իր զարգացման արդյունքում հետագայում սկսում է զգալիորեն տարբեր 

առաջնային քաղաքակրթությունից՝ ինքն էլ դառնավ քաղաքակրթություն տարա- 
^ղ իր հարնանների Աա։ Այդպիսիք էին, օրինակ՝ արնելյան 0իջերկրականի փյունիկյան 
քաղաք-պետությունները, որոնք հետագայում քաղաքակրթությունը տարանցին 
արնմտյան 0իջերկրականում, կամ 0.ա. 11-1 հազ. միջաԱտքյան քաղաքակրթության ազ
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դեցությունը Իրանական բարձրավնդակի վրա և ^րջիններիս ազդեցությունը իրենցից 
արևելք՝ դեպի Կենտրոնական Ասիա։

0աղաքակրթության երրորդ տիպը երկրորդային քաղաքակրթությունն է, որը պատմա
կան զարգացման ինչ–որ փուլում առաջ է գալիս «նախնական» կամ «քույր» քաղաքա
կրթության անկման կամ իրաձևաիրման հետևանքով Առաջ են գալիս մեկ կամ աիլի 
քաղաքակրթություններ, որոնք նախորդի ժառանգորդներն են, սակայն այլ մակարդակով 
Օրինակ՝ Արևմտյան Հռոմեական կայսրության անկմանը հաջորդա^ վրոպայի «բարբար^ 
սական» պետությունները։

ժամանակակից փուլում տեղի են ունենում նոր պատմական գոիընթացներ։ Համաշ
խարհային մակարդակո^ քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կառույցների գո
յությունը, տեղեկատվական դաշտի ձևաիրումը ընդլայնել են տարբեր երկրների և ժողո
վրդների փոխհարաբերությունները։ Այսօր ընթացող համահարթեցման (գլոբալացում) 
գոիընթացները համակել են ողջ երկրագունդը։ ժամանակակից աշխարհի զարգացման 
գլխաիր բնորոշ առանձնահատկությունը միասնացումն է (ինտեգրում) բոլոր մակար
դակներով

3. 0ԱՂԱ0ԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՆ0Ն°ՐՈՒ0.
ՆՈՐ0ԱՐԻԴԱՐՅԱՆ (Ն°ՈԼԻԹՅԱՆ) Հ°ՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ

0աղաքակրթության սկիզբը
0ինչև 0.ա. XI-X հազարամյակները երկրագնդի բնակչությունը ապրում էր յուրացնող 

տնտեսավրման պայմաններում։ Այսինքն՝ մարդը իր գոյությունը պահպանում էր բնու
թյան ստեղ^ա^ պատրաստի բարիքների հաշին, այն է՝ որսորդություն, հավքչություն, 
ձկնորսություն։ 0արդկանց փոքրաթի^ խմբերի գոյատևման համար անհրաժեշտ էր բա^ա- 
կան մե^ տարավ քանի որ միևնույն վյրում սնունդը ժամանակի ընթացքում սպառիւմ 
էր։ 0արդիկ ստիպ^ա^ էին շարունակ տեղաշարժիլ գոյության միջոցներ փնտրելու նպա
տակով Այս շրջանին բնորոշ էր մարդկանց շարժունակությունը։ Գոյություն չունեին մշտա
կան բնակավյրեր, սննդի պակասը արգելակում էր մարդկանց թվքանակի աճը։

Նոր քարի դարում մարդկանց կյանքում տեղի ունեցան կարևոր փոփոխություններ։ Բա
րենպաստ պայմաններ ունեցող շրջաններում մարդիկ սկսեցին անցնել նստակեցության՝ 
դրա համար օգտագոիեվ քարանձաիերը և լա^ պաշտպան^ա^ տեղանքները։ Սկս^ց 
կենդանիների ընտելացումը։ Սկիզբ դրվեց երկրագոիությանը, որին նպաստեց Առաջաիր 
Ասիայում վյրի հացահատիկի առկայությունը։ Ձևաիրիցին առաջին երկրագոիական 
կենտրոնները, որոնց քանակը հետագայում մե^պես աճեց։ Առաջ եկա^ արհես- 
տագոիությունը։ °րկրագնդի բնակչությունը աճեց գրեթե 5–6 անգամ։

Այս շրջանում առաջ եկա^ փոխանակային առևտուրը։ Ձևաիրիցին առևտրական 
ուղիներ, որոնցո^ իրականացիւմ էր նյութական բարիքների (մետաղներ, թանկարժեք 
քարեր և այլն) ստացումը հեռաիր շրջաններից։ Առևտուրը նպաստում էր մարդկային 
խմբերի միջև կայուն հարաբերությունների ձևաիրմանը։

Նստակեցությունը, արտադրող տնտեսությունը և կայուն կենցաղավրումը մարդկու
թյան ամենակարևոր ձեռքբերումներն էին, որոնցո^ պայմանագրից նրա հետագա պատ
մությունը։ Էականորեն փոխիցին հասարակության և բնության փոխհարաբերությունները, 
հարստացա^ մարդու հոգևոր աշխարհը։

Այդ է պատճառը, որ այս դարաշրջանը ստացել է «նորքարիդարյան հ»ղափոխու– 
թյուն» անվնումը։ Ընդհանուր առմամբ՝ մարդկային հասարակության ներսում ձևավոր
վեց հարաբերությունների նոր համակարգ, որը և կոչիւմ է քաղաքակրթություն։
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Համակ»ցություն և սոցիալ-քաղաքական կյանք
Նստակեցությունը, արհեստների ն առնտրի զարմացումը սերտացրին մարդկային 

խմբերին։ Նրանց միջն Տնավորվեց համակեցության անհրաժեշտությունը։ Վերջինս արա- 
•ացա^ արյունակից ն ոչ արյունակից տոհմերի միա^րման հետ մեկտեղ։ Տոհմերի համա- 
•որ^ւնեությունը թույլ էր տալիս հաջողությամբ պաշտպանել թշնամուց ն արդյունա^տ 
տնտեսա^րում իրականացնել։

Տոհմերի միա^որումո^ ձնա^ր^ցին ցեղեր, ստեղծեցին հասարակական կյանքի 
կազմակերպման սոցիալ-քաղաքական հաստատություններ։ Ցեղում միա^որ^ա^ տոհմե
րի ընդհանուր խնդիրները լուռում էին տոհմա^^ների խորհրդի կողմից։ Այն ընտրում էր 
ցեղապետ, որի •ո^ը պատերազմի ժամանակ ցեղակիցներին առաջնորդելն էր, ^ճելի 
հարցերը կար^ա^րելը։ Ցեղի համար կարնոր խնդիրները քննարկում ն լուռում էին 
արական սեռի բոլոր հասուն անդամների մասնակցությամբ։ 0արդկային կոլեկտիվ կա- 
ռա^րման այս եղանակը պահպանաց նան հետագա հազարամյակներում՝ ի դեմս ժո- 
ղո^դական ժողո^։

0արդկային պատմության ցեղային փուլի •լխա^ր առանձնահատկություններից մեկն 
այն էր, որ դեռնս •ոյություն չուներ հողի նկատմամբ մասնա^ր սեփականություն։ Հողը 
համարում էր ցեղի ընդհանուր սեփականությունը ն ^ճակահանությամբ տր^ւմ էր ըն
տանիքներին՝ օ^տա^որ^ան համար։ Այն չէր կարելի Աճառել կամ ն^րել։

Համակ»ցության գաղափարը մարդկության Սրընթաց զարգացման ամ»նա– 
կարևոր պայմանն»րից է։ Այն ենթադրում է ընդհանուր ն անձնական շահերի հա
մատեղում, զուգորդում, ներդաշնակեցում։ Համակեցությունը օտարի՝ ոչ արյունակցի 
նկատմամբ հանդուրժողական ^րաբերմունքն է, որը քաղաքակրթության •լխա^ր 
պայմաններից է։

Հոգևոր կյանքը
Նորքարիդարյան հեղափոխության ընթացքում մարդկության ձեռքբերումներից էր նրա 

հո^նոր պահանջմունքների բա^րարումը։ Հազարամյակների փորձը մարդուն թույլ տ^ց 
•իտակցելու, որ աշխարհում ամեն ինչ փոխկապակց^ա^ է։ Եվ այդ ամենը կառա^ր^ւմ 
է գերբնական ուժերի կողմից, որոնցից կախ^ա^ է նան իր կյանքը։ Այդ իսկ պատճառո^ 
մարդը հանվեց այն համոզմունքին, որ անհրաժեշտ է սիրաշահել այդ ուժերին։ Այսպես 
առաջ եկա^ հա^տը գերբնականի հանդեպ, սկսեց Տնավորվել պաշտամունքը։

Առաջացան կրոնական հա^տալիքների տարբեր դրսնորումներ՝ տոտեմապաշտու- 
թյունը, ոգեպաշտությունը, ֆետիշապաշտությունը ն հմայապաշտությունը։ Կրոնի այս 
հնա^ույն դրսնորումները պահպանել են մինչն օրս։

Նախնադարյան հա^տալիքների շարքում մե^ տեղ ուներ հա^տը բնության վերար
տադրության հանդեպ։ Կենդանական ն բուսական աշխարհի ^րարտադրությունը համար
ում էր ի Դրուստ տր^ա^ շնորհ։ Այսպես ստեղծեց մայր աստ^ո ն մեռնող-հարություն 
առնող աստ^ •աղափարը։

Պ»տականության սկիզբը
Արդեն 0.ա. IV հազարամյակի երկրորդ կեսին °^իպտոսում ն Հարա^յին 0իջա•ետ- 

քում սկսեցին կազմա^ր^լ առաջին պետությունները։ Այս շրջաններում մարդկանց 
կենսա^որ^ւնեությունը կախ^ա^ էր ողջ կոլեկտիվի համախմբ^ա^ աշխատանքից։ Նե- 
ղոսի ն °փրատի ափերին •տն^ղ բնակա^յրերի բնակչությունը ի ^ճակի չէր լինի 
զբաղելու երկրավորությամբ առանց ոռոգման համակարգի ստեղ^ան։ Իսկ դա պա
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հանջում էր հասարակության բոլոր անդամների համագոյակցություն և կառագրման 
մարմինների առկայություն։ Այդ գոծառույթը իրականացնում էին ցեղապետը, քրմերը և 
տոհմագգները։

Վաղ պետությունների տարածը փոքր էր և ընդգրկում էր մի քանի հարակից բնակա- 
գյրեր։ Այդպիսի պետությունները կոչվում են քաղաք–պ»տությունն»ր։ Պետական բոլոր 
պաշտոններն ընտրով էին՝ մեկ տարի ժամկետով Աշխատանքը հասարակական բնույթ 
ուներ և չէր գրձատրգմ, քանի որ համարում էր հասարակականորեն անհրաժեշտ ու 
պատվավոր գոր^ Գերագույն օրենսդիր մարմինը ժողո^դական ժողո^ էր։ 0աղաք-պե- 
տությունները գոյատևեցին հազարամյակներ։ Նույնիսկ Առաջա^ր Ասիայում կենտրոնաց- 
^ա^ խոշոր տերությունների գոյության շրջանում բնակագյրերը պահպանում էին իրենց 
ներքին ինքնագրությունը։

Պետականության Գունդը իր հետ բերեց քաղաքակրթական նաև այլ երևույթների 
ձևա^րում։ Դրանց շարքում հատկապես կարևոր էր գիրը։ Արդեն 0.ա. IV հազարամյակի 
Արջերին 0իջագետքում և °գիպտոսում առաջ եկա^ պատկերային գիրը։ Այն հետագայում 
պարզեց^ց, և ստեղծեց սեպագիրը։ օնունդ առան նաև կոթողային ճարտարապետու
թյունն ու քանդակագոծությունը։

Այսպիսոփ նեոլիթյան հեղափոխությունը շրջադարձային փուլ էր երկրագնդի բնակչու
թյան հետագա զարգացման համար։ 0ի քանի հազարամյակներում հիմնա^րապես փոխ- 

մարդկանց կենսաձևը, նշանակալից զարգացում ապրեց տնտեսությունը, որը յուրաց
նողից ծրաճեց արտադրողի։ Իսկ 0.ա. IV հազարամյակի Արջերից Առաջա^ր Ասիայում 
սկս^ց պետականությունների ձևա^րումը, որը հետագայում ընդգրկեց այն ժամանակգ 
ողջ քաղաքակիրթ աշխարհը՝ 0իջերկրական ^վի ագզանից, Հայկական լեռնաշխարհից, 
0իջագետքից մինչև Հնդկաստան և Չինաստան։ Սկս^ց մարդկության պատմության քա
ղաքակրթական ժամանակաշրջանը։
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ԲԱԺԻՆ ԱՐ°4°ԼՅԱն 0ԱՂԱ0ՍԿՐԹՈՒԹՅՈՒնն°ՐԸ

Թ»մա 1. ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՍԿԻԶԲԸ

§1. ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ 
ԵԳԻՊՏՈՍՈՒՄ ԵՎ ՇՈՒՄԵՐՈՒՄ

Պետականության սկիզբը 
Եգիպտոսում

Եգիպտական քաղաքակրթությունը ձևա
վորվել է Աֆրիկայի հյուսիս-արևելքում՝ Նե– 
ղոս գետի ստորին հոսանքի շրջանում։ Աշ
խարհագրական առումով երկիրը բաժանվում 
է երկու մասի՝ Վերին և Ստորին Եգիպտոս։ 
Վերին Եգիպտոսը ձգվում է Նեղոսի հովտով, 
այն գետի երկու ափերին ընկած՝ միջինը 
5-10 կմ լայնությամբ գոտի է։ Ստորին Եգիպ
տոսը Նեղոսի դելտայի շրջանն է։ Այս տա
րածքն ունի համեմատաբար մեղմ կլիմա՝ ի 
տարբերություն Վերին Եգիպտոսի, որտեղ 
շոգ և չորային կլիմա է։ Մշտական հոսք ունե
ցող ջրի միակ աղբյուրը Նեղոսն է։ Ոռոգում 
ապահովելու դեպքում հնարավոր է բերք հա
վաքել տարին մի քանի անգամ։ Նեղոսի հով
տում օգտակար հանածոներ չկան, սակայն 
փոխարենը հարևան շրջանները հարուստ են 
մետաղահանքերով։

«Եգիպտոս» անունը ծագում է այս երկրին 
հույների տված Ագյուպտոս անվանումից։ Վեր
ջինս ծագում էր Եգիպտոսի խոշորագույն քա
ղաքներից մեկի՝ Մեմֆիսի Խեթ-կա-Պտահ 
անվանումից։ Իրենք՝ եգիպտացիները, իրենց 
երկիրն անվանում էին Կեմետ, որը նշանա
կում էր Սև (երկիր)՝ ի տարբերություն Կարմխ 
րի, այն է՝ անապատի։

Առաջին երկրագործական բնակատեղինե
րը Եգիպտոսում առաջացել են Ք.ա. VI հազա
րամյակում։ Քիչ ավելի ուշ մարդիկ սկսում են 
կառուցել առաջին ջրանցքները, օգտագործել 
պղնձե գործիքներ։ Բարձր զարգացման է հաս
նում խեցեգործությունը, սկիզբ է դրվում մի
ջազգային առևտրին։

Ք.ա. IV հազարամյակի առաջին կեսին 
արմատական փոփոխություններ արձանա
գրվեցին հասարակության մեջ։ Ի հայտ եկան 
առաջին պարսպապատ բնակավայրերը և 
խոշոր դամբարանները։ Դա վկայում է հասա
րակության ներսում գույքային անհաՎասա
րության առկայության մասին։ Այդ պահից 
արագանում է պետականության ձևավորումը, 
որը շուտով հանգեցնում է տասնյակ մանր պե
տությունների կազմավորմանը։

Եգիպտոսի Վաղ թագավորությունը

Առաջին պետականությունները ծնունդ 
առան խոշոր բնակավայրերի և դրանց հարող 
երկրագործական շրջանների հիմքի վրա։ 
Դրանք հունարեն կոչվում էին նոմեր։ Վերին 
Եգիպտոսում հաշվվում էր 22, Ստորին Եգիպ
տոսում՝ 20 նոմ։ Ավելի մեծ կենսատարածքի և 
պաշարների տիրելու նպատակով նոմերը շա
րունակ պատերազմում էին միմյանց դեմ։ 
Ի վերջո՝ Ք.ա. ՃՃՃ1\–ՃՃՃ111 դդ. ռազմական 
կամ խաղաղ ճանապարհով նոմերը միավոր
վեցին, և կազմավորվեցին երկու խոշոր թա- 
գավորություններ ՝ Վերին և Ստորին Եգիպ- 
տոսներ։ Վերին Եգիպտոսի մայրաքաղաքը 
Նեխենն էր, իսկ Ստորինի մայրաքաղաքը՝ 
Ռուտոն։

Երկու թագավորություններն առժամա
նակ գոյակցում էին կողք կողքի՝ շարունակ 
պատերազմելով միմյանց դեմ։ Միայն մեկ 
արշավանքի ընթացքում Վերին Եգիպտոսի 
արքան գերեվարել էր 120000 մարդու։ 
Ի վերջո հաղթանակ տարավ Վերին Եգիպ
տոսը։ Երկու թագավորությունները միավոր
վեցին, և կազմավորվեց համաեգիպտական 
պետություն, որը ձգվում էր Միջերկրական 
ծովից մինչև Նեղոսի առաջին սահանքը։ Մի
ացյալ Եգիպտոսի առաջին արքան՝ Մինան, 
հիմք դրեց համաեգիպտական I հարստո^ 
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Հին շրջան

թյանը։ Եգիպտոսի պատմության այս ժամա
նակաշրջանը կոչվում է Վաղ թագավորու
թյուն (Ք.ա. ճճճւ-ճճւճ դդ.)։

Երկու Եգիպտոսների միավորումը շրջա
դարձային նշանակություն ունեցավ։ Դադարե– 
ցին պատերազմները երկրի ներսում, հնարա
վոր դարձավ վերականգնել տնտեսությունը, 
միավորել ուժերը ոռոգման առավել կատարյալ 
համակարգեր անցկացնելու համար, ինչը 
նախկինում հնարավոր չէր։

Մինայից սկսվեց նորաստեղծ պետության 
քաղաքական, տնտեսական և հոգևոր-պաշ– 
տամունքային հիմքերի ամրապնդումը։ Եգիպ
տոսի արքաները կրում էին փարավոն 
տիտղոսը, որը ծագում է հին եգիպտերեն 
պեր-օ՝ «մեծ տուն» (այսինքն՝ պալատ) ան
վանումից։ Արքայական իշխանությունը և ար
քայի անձը աստվածացվեցին։ Փարավոնը հա
մարվում էր Հոր աստված երկրային մարմնա
վորումը։

Մինայի կարևոր քայլերից էր նոր մայրա
քաղաքի՝ Մեմֆիսի կառուցումը Նեղոսի դեը 
տայի շրջանում։

I հարստության արքաները արշավանքներ 
ձեռնարկեցին դեպի պղնձահանքերով հա
րուստ Սինայի թերակղզի։ Արշավանքներ 
իրականացվեցին նաև դեպի արևմուտք՝ 
Լիբիա, և հարավ՝ Նուբիա, որտեղ կային ոս
կու հարուստ հանքավայրեր։ Այս շրջանում է 
սկսվում խոշոր դամըարանների կառուցումը 
Մբիդոս քաղաքի մոտ՝ Նեղոսի ափին։

Վաղ թագավորության ավարտին Եգիպ
տոսն արդեն ձևավորված ամուր պետություն 
էր։ Հենց այս շրջանում հիմք դրվեց նրա հե
տագա հզորացմանը և միջազգային ասպա
րեզ դուրս գալուն։

Միջագետքը 
քաղաքակրթության շեմին

Միջագետքը քաղաքակրթության հնագույն 
կենտրոններից է։ Այն ընդգրկում է Եփրատ և 
Տիգրիս գետերի միջին և ստորին հոսանքի 
ավազանը։ Հյուսիսից հարավ այն ձգվում է 
Հայկական լեռնաշխարհից մինչև Պարսից 
ծոց, արևելքից արևմուտք՝ Արևմտյան Իրանի 
լեռներից մինչև Սիրիական տափաստան և 
արաըական անապատներ։

Միջագետքի կլիման շոգ է և չորային, 
մթնոլորտային տեղումների քանակն ան
նշան է։ Հիմնական տեղումները լինում են 
ձմռանը, այն էլ՝ գերազանցապես հյուսի
սում։ Կենտրոնական և Հարավային Միջա
գետքն աչքի են ընկնում չոր կլիմայով։ Այդ 
պատճառով երկրագործությամը հնարավոր 
է զըաղվել միայն այն շրջաններում, որոնք 
հնարավոր է ոռոգել Եփրատի և Տիգրիսի 
ջրերով։

Միջագետքում օգտակար հանածոները քիչ 
էին։ Այդ իսկ պատճառով ընակիչները ստիպ
ված էին դրանք հայթայթել հարևան երկրնե- 
րից՝ առևտրի կամ ռազմական արշավանքնե
րի օգնությամը։

Միջագետքի ընակեցումը սկսվել է դեռևս 
հին քարի դարում։ Ք.ա. IX հազարամյակում 
այստեղ սկիզը է առնում պարզունակ երկրա
գործությունը։ Իսկ Ք.ա. VII հազարամյակում 
Միջագետքի հյուսիս-արևելքում՝ Զագրոս– 
յան լեռների փեշերին, ի հայտ են գալիս 
առաջին վաղ երկրագործական կենտրոննե
րը։ Այստեղ մարդիկ աճեցնում էին հացահա
տիկային որոշ մշակաըույսեր, ընտելացնում 
էին կենդանիներ, պատրաստում էին կավե 
անոթներ։

Աստիճանաըար Միջագետքից հյուսիս ըն
կած Հայկական լեռնաշխարհի հարավային 
շրջաններից վաղ երկրագործական համայնք
ները սկսեցին շարժվել հարավ։ Երկրագործու
թյամը զըաղվելու համար անհրաժեշտ էր ար
հեստական ոռոգում։ Ահա այս շրջանում՝ 
Ք.ա. VI հազարամյակի սկզըին, մարդիկ սկսե
ցին անցկացնել առաջին ոռոգող առուները։ 
Յուրացվեցին նոր հողեր, ի հայտ եկան նոր 
ընակատեղիներ։ Քիչ ավելի ուշ սկսվեց Հարա
վային Միջագետքի ընակեցումը։ Առաջ եկան 
երկրագործական հարյուրավոր փոքր ընակա- 
տեղիներ՝ մի քանի հարյուր մարդու հասնող 
ընակչությամը։

Միջագետքում ապրում էին տարըեր լե
զուներով խոսող ժողովուրդներ։ Հարավային 
Միջագետքի հնագույն ընակիչները շումեր
ներն էին։ Ք.ա. III հազարամյակից սկսած՝ 
Միջագետք են ներթափանցում սեմալեզու 
ցեղեր։ Վերջիններս խոսում էին մի լեզվով, 
որին անվանում ենք աքքադերեն կամ 
ասուրա-բաբելերեն։ Ք.ա. III հազարաւԻ
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յակին հյուսիսային Միջագետք և հյուսիսա
յին Սիրիա ներթափանցեցին խուռիական 
ցեղերը, որոնք հիմնեցին պետական կազ
մավորումներ։ Ավելի ուշ եկան կասիտա– 
կան ցեղերը։ Միջագետքում տարբեր ժա
մանակներում հաստատվել են շատ այլ ժո
ղովուրդներ :

Շումերի քաղաք-պետությունները

Դեռևս Ք.ա. V հազարամյակին հարավա
յին Միջագետքում առաջացան խոշոր բնակա
վայրեր՝ մինչև տասը հեկտար տարածքով և 
շուրջ հինգ հազար բնակչությամբ։ Բնակավայ
րի կենտրոնում գտնվում էր տաճարը, Վարչա-

ՀՆԱԳՈՒՅՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ 
ԱՌԱՋԱՎՈՐ ԱՍԻԱՅՈՒՄ ԵՎ ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔՈՒՄ 

(Ք.Ա. 111-11 ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿՆԵՐ)

XX 4 Ծ՜ Ա հ> \

1

/ X 77 * Հ
՜1 Հ\

Հ~~՝\ \ ՜*

-----\ X. 05 ր—յ
\ Հ՜ օ XX. Հ

Հ®--- ~Ն
Խաթթոաաս Կումախա - կ Տ Ա Նխ

Խ • X
XX– 0 Ն

0 եՐ0ԻԹ֊ՅՈՒՆ ® Տոսպ (Վան) 

ւ

I

\ X

. V” • Տաբսուսօ ■) օԿաբքեմիշ
է> 3 Օ<ապ

Օէվլա.^^

՚ 2°

ԲխբլոԱ XXXXX ՚Հ՚/՚ՆX՛ բ Ն "ւփ 1 Հ ՚1|1 ՚1|1 ՚1|
Սխոնօ 0 Դամասկոս

Բաբելոն X– )
,, \Հ^ Աւմմսյ ւ, \ «

Տյուբոս Օ Աբբա^Օ \ Օ^ոշ

/ ° փուսաղեմ X
/Լ---- °՜ X \ ՚ւ՚

Ուբ ~ X ՚ւււ
Քեոփսի բուրդ Մեմֆխ ՇՈԻՄԵՐ X լ օ

յխետաթոնլX,/ • «Հ
< V

X/՝

ԵԳԻՊՏՈՍ V ՌԹեբե Օ վ՚աոնակ
«.Աբրաների հովխտ^Լ Լաքսոբ \

V) Նեխեն \
1-նսահանր ր 1 0 \

2-րդ «ա^ան^5Աբու Սխ1բել

14



Հին շրջան

կան կառույցներ, որոնց շուրջը սփռված էին 
րնակելկ թաղամասերը։

հասարակության՝ նոր հողերի տիրելու 
աճող պահանջները առաջ րերեցին մշտական 
ընդհարումներ հարևան համայնքների միջև։ 
Բնակավայրերը սկսեցին պատել պարիսպնե
րով։ Նկատվում էր հասարակության ռազմա
կանացում։ Միաժամանակ դիտվում էր ար
տադրողական ուժերի րուռն աճ, համայնքի 
քայքայմանը զուգընթաց առանձնանում էր իշ
խող խավը։ համայնքի առաջնորդների ձեռ
քում կենտրոնացան նյութական մեծ միջոց
ներ։ Մեծ ծավալներ ընդունեց հատկապես 
առևտուրը։

Մինչև Ք.ա. III հազարամյակի սկիզրը Մի
ջագետքը քաղաքական առումով միավորված 
չէր։ Այստեղ գոյություն ունեին մի քանի տասն
յակ քաղաք-պետություններ։ Դրանցից առա
վել հայտնի էին Քիշը, Ուըը, Լագաշը, 
Ումման, Ուրուկը և այլն։ Արանք մշտական 
պայքար էին մղում միմյանց դեմ՝ հողատարա
ծությունների և քաղաքական գերիշխանո> 
թյան համար։

Ակզրում նշանակալից վերելք ապրեց Քիշ 
քաղաքը, որի կառավարիչ էտանայի անվան 
շուրջ հետագայում ստեղծվեցին առասպելա
կան պատմություններ։ Ըստ դրանց՝ էտանան 
համարվում էր Շումերում թագավորության 
հիմնադիրը։

Շուտով վերելք է ապրում Ուրուկը։ Ուրուկի 
կառավարիչներից առավել հայտնի է Գիլգա– 
մեշը, ով շումերական առասպելների գլխավոր

Աքքադական զարդ»ր

Շում»րական բարձրաքանդակ

հերոսներից է։ Գիլգամեշը ոչ միայն ազատագ
րեց քաղաքը Քիշի գերիշխանությունից, այլև 
իր իշխանությունը հաստատեց հարավային 
Միջագետքում։

Կենտրոնացված համաշումերական պե
տություն ստեղծելու ջանքերը շարունակվե
ցին հետագայում ևս։ Առաջնությունը նախ 
անցավ Ուր քաղաքին, այնուհետև՝ Լագաշին։ 
Վերջինս հաղթանակներ տարավ շումերա
կան քաղաքների նկատմամր, արշավեց էլամ։ 
Ուրի իշխանության ներքո միավորվեց գրեթե 
ողջ Շումերը։ Աակայն շուտով Լագաշի հզո
րությունը սասանվեց։ Լագաշում ապստամ
բության միջոցով տեղի ունեցավ իշխանափո 
խություն։ Նոր կառավարիչը իրականացրեց 
մի շարք րարեփոխումներ։ Նա պակասեցրեց 
հարկերը, վերականգնեց տաճարների իրա
վունքները։ Ավելացվեց Լագաշի լիիրավ քա
ղաքացիների թիվը։ Նա իրեն հռչակեց արքա, 
ինչն առաջացրեց հարևան քաղաք-պետու- 
թյունների դժգոհությունը։ հարևան պետու
թյուններից Ումմայի կառավարիչը ստեղծեց 
հակալագաշյան դաշինք, արշավեց և գրավեց 
Լագաշը։ Նրան հաջողվեց շուտով միավորել 
ողջ Շումերը։

Միավորված Շումերի պետությունը, սա
կայն, կարճատև գոյություն ունեցավ։ Մի քանի 
տարի անց այն նվաճվեց իր հյուսիսային 
հարևան Աքքադի կողմից։

15



Հին շրջան

Ամփոփում։ Այսպիսով՝ արդեն Ք.ա. IV հազարամյակի վերջերին Եգիպտոսում և ճու
մերում կազմավորվեցին առաջին պետությունները։ Եթե Եգիպտոսում գոյություն ունե
ցող շուրջ չորս տասնյակ մանր իշխանությունները՝ նոմերը, Ք.ա. XXXI դարում միավոր
վեցին մեկ միասնական պետականությունում, ապա ճումերի քաղաքական զարգացումը 
այլ էր։ Այստեղի մեծաքանակ քաղաք-պետությունները դարեր շարունակ պահպանում 
էին հարաբերական ինքնուրույնություն։ Միայն ժամանակ առ ժամանակ դրանցից որևէ 
մեկին հաջողվում էր գերիշխանություն ստանալ մյուսների նկատմամբ։ ճումերի քաղա
քական միավորումը տեղի ունեցավ Ք.ա. XXIV դարում՝ նորաստեղծ Աքքադի պետության 
կողմից նվաճվելու հետևանքով։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Նկարագրեք Եգիպտոսի աշխարհագրական պայմանները։ Ի՞նչ ազդեցություն են ունեցել 
դրանք եգիպտական քաղաքակրթության ձևավորման վրա։ Որտեղի՞ց է ծագել «Եգիպ
տոս» անունը։

2. Ի՞նչ է նշանակում նոմ, որքս՞ն էր դրանց թիվը Ք.ա. IV հազարամյակի վերջերին։ Ինչպես 
ձևավորվեց Վաղ թագավորությունը։ Ի՞նչ նշանակություն ունեցավ համաեգիպտական պե
տության ստեղծումը։

3. Բնական պայմանների ի՞նչ առանձնահատկություններ ուներ Միջագետքը։ Երր է սկսվել 
այս տարածաշրջանի րնակեցումը։ Երր են Միջագետքում առաջին անգամ ոռոգման հա
մար արհեստական կառույցներ ստեղծել։ Ի՞նչ ցեղեր և ժողովուրդներ էին ապրում Միջա
գետքում։

4. Թվարկեք Միջագետքի հայտնի քաղաք-պետությունները։ Ո՞ր քաղաքները հաջորդարար 
գլխավորեցին համաշումերական պետության ստեղծման գործընթացը։
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§2. ԱՐԵՎԵԼԱՄԻՏԵՐԿՐԱՄՈՎՅԱՆ 
ՔԱՂԱՔ-ՊԵՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ

Առաջին քաղաք-պետությունները

Միջերկրական ծովի արևելյան ավազանը 
երկրագործության հնագույն օջախներից է։ 
Վաղ երկրագործական առաջին րնակատեղխ 
ներից էր Երիթովը (Ք.ա. VIII հազ.)։ Նստա
կեցության և պետականության ձևավորմանը 
նպաստեց նաև առևտուրը։ Այստեղով էին անց
նում Միջագետքից և Փոքր Ասիայից Եգիպտոս 
տանող առևտրական ուղիները։ Ոչ պակաս 
կարևոր էր նաև քաղաքային կենտրոնների մեծ 
մասի ծովափնյա դիրքը։ Ծովը այստեղի 
երկրների կենսագործունեության մեջ միշտ 
առաջատար տեղ է զրաղեցրել։ Արևելյան Մի
ջերկրականի ժողովուրդների զարգացման 
մյուս կարևոր առանձնահատկությունը քաղա
քական մասնատվածությունն էր, որ րացա- 
տրվում է մեծ թվով տարրեր ժողովուրդների 
առկայությամր։ Կարևոր էր նաև աշխարհագ
րական դիրքը ժամանակի հզոր պետություն
ների քաղաքական շահերի հանդիպավայրում։

Երկրագործության զարգացման և առևտ
րական հարարերությունների աճին զուգըն
թաց ձևավորվեցին խոշոր քաղաքային կենտ
րոններ, ինչպիսիք էին էբլան, Ռիբլոսը, 
Տյուրոսը, Սիդոնը, Ուգարիտը և այլն։

Ալալախը գոյություն ուներ արդեն Ք.ա. IV 
հազարամյակում։ Քաղաքը շարունակ ընդար
ձակվում էր, կառուցապատվում նոր տաճար
ներով և պալատներով։ Երկիրը սերտ հարա- 
րերություններ ուներ Եգիպտոսի և Միջա
գետքի հետ։

Այս նույն ժամանակներում սկսվեց էրլայի 
վերելքը։ Արդեն Ք.ա. III հազարամյակի կե
սերին այն խոշոր պետական կազմավորում էր։ 
Առևտրական ճանապարհներին տիրելու և 
տարանցիկ առևտուրը վերահսկելու համար 
էրլան պայքարում էր Մբքադի տերության 
դեմ։ Էրլան ժամանակավոր անկում ապրեց 
Նարամսինի կողմից նվաճվելուց հետո, 
սակայն Ք.ա. II հազ. սկզրին քաղաքը նոր վե
րելք ապրեց։ Վերակառուցվեց արքայական 
պալատը, քաղաքը շրջապատվեց 20 մետր 
րարձրությամր հզոր պարիսպներով, սակայն 
նախկին րարձունքներին էրլան այլևս չհասավ։

Սիրիայի և Փյունիկիայի 
պետությունները

Աքքադի տերության կործանումից հետո 
Ասորիքում գերիշխող դարձան ամորեական 
ցեղերը, որոնք այստեղ հիմնեցին րազմաթիվ 
իշխանություններ։ հյուսիսային Աիրիայում 
ձևավորված խոշորագույն պետությունը Յամ– 
հադն էր։ Ակզրնապես այն կիսաքոչվոր ցեղե
րի միություն էր և չուներ մշտական քաղաքա
կան կենտրոն։ հետագայում պետության մայ
րաքաղաք դարձավ Խալպան (ներկայիս 
Հալեպը)։ Ցամհադը շուտով վերածվեց քա
ղաքական հզոր ուժի, որի վերահսկողության 
տակ հայտնվեցին Միջագետքը Փոքր Ասիա
յին կապող առևտրական ճանապարհները։

Ք.ա. XVIII դ. Ցամհադի պետությանը 
սկսեց սպառնալ Ասորեստանում ամորեական 
հարստության հիմնադիր Շամշի-Մդդուն։ 
Վերջինիս, սակայն, չհաջողվեց հասնել վերջ
նական հաղթանակի։ Ավելի ուշ Ցամհադը 
կրկին վերաճեց Ասորիքի հզորագույն պետու
թյան։ Նա գրավեց Կարբեմիշը։

հյուսիսային Ասորիքի մյուս քաղաքական 
կազմավորումը Ուգարիտն էր։ Քաղաքը ծաղ
կում էր շնորհիվ միջազգային լայնածավալ

Նարամսինի 
հուշակոթողը

2 համաշխարհային պատմություն — 10
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առևտրի։ Այն քաղաքական և առևտրական լայն 
կապեր ռւներ Միջագետքի, Փռքր Առկայի և 
Եգիպտոսի նետ։ Սակայն Ք.ա. XII ղ. ռկզբնե– 
րին Ուգարիտը ենթարկվեց «ծովի ժողո– 
վուրդների» հարձակումներին և ավերվեց։ 
Վերջիններս էգեյան ծռվի ավազանի և հարա
կից շրջանների բնակիչներն էին։ Կորցնելով իր 
տնտեսական հզռրռւթյռւնը՝ այնուհետև Ուգա– 
րիտը կործանվեց երկրաշարժի հետևանքով։

«Ծռվի ժողովուրղների» արշավանքներից 
շատ չանցած՝ Միջերկրական ծովի արևելյան 
ափի փյունիկյան քաղաքներում կյանքը սկսեց 
վերստին աշխուժանալ։ Այղ վերելքին նպաս
տեց Եգիպտոսի թուլացումը։

Փյունիկյան քաղաքների վերելքի վկայու
թյունն է Ք.ա. XII ղ. սկսված փյունիկյան մեծ 
գաղութացումը։ Փյունիկյան ծովագնացները 
ներթափանցեցին Միջերկրական ծովի արև
մուտք և հիմնեցին գաղութներ։ Այստեղի խոշո 
րագույն գաղութներն էին Կարթագենը՝ Հյու
սիսային Աֆրիկայում, Գադիրը՝ ներկայիս Իս 
պանիայում։ Գաղութացման խնղրում հատկա
պես գործուն էր Տյուրոսը, որն իրեն ենթարկեց 
նաև Սիդոնն ու այլ ծովափնյա քաղաքներ։ 
Ստեղծվեց ընղարձակ պետություն՝ Տյու– 
ըոս-սիդոնյան թագավորությունը։

Միջերկրականի ծովափից հեռու՝ Ասորի - 
քի խորքերում, հիմնական ղերակատարու- 
թյունը պատկանում էր արամեացիներին։ 
Արամեացիների խոշորագույն պետությունը 
Գամասկոսն էր (կոչվում է նաև Մրամ)։ 
Ք.ա. X-IX ղղ. Դամասկոսը վերածվեց տա
րածաշրջանի ամենահզոր պետության՝ գլխա
վորելով 17 երկրներ ընղգրկող միություն։

Միտաննի

Ք.ա. III հազարամյակի սկզբ ներին Հայ
կական լեռնաշխարհից Հյուսիսային Սիրիա 
տեղաշարժվեցին խուռիական ցեղերը։ 
Նրանք այստեղ հիմնեցին մանր պետություն
ներ։ Խուռիական ցեղերի ներհոսքը Սիրիա և 
Միջագետք շարունակվեց հետագա ղարե- 
րում ևս։ Ընղ որում՝ նրանց հետ միասին այս 
տարածքներ ներթափանցեցին հնդարի– 
ական ծագում ունեցող ռազմունակ ցեղեր։ 
Վերջիններիս գլխավորությամբ խուռիները 
Ք.ա. XVI դ. հիմնեցին Միաաննի թագա

վորությունը։ Միտաննիի մայրաքաղաքն էր 
Վաշուգանեն։

Միտաննիի կազմավորումն ու վերելքը համ
ընկան Եգիպտոսի XVIII հարստության հզոր 
փարավոնների արշավանքների հետ։ Մի պահ 
անգամ վտանգված էր նորաստեղծ թագավո
րության գոյությունը։ Սակայն Սաուսադա– 
աար արքային հաջողվեց վերամիավորել պե
տությունը, ընղարձակել երկրի սահմանները։ 
Հենվելով մարտունակ բանակի վրա, որի հիմքը 
կազմում էին երկանիվ թեթև մարտակառքերի 
ջոկատները՝ նա իր տիրապետությունը հաս
տատեց Աշուրում։ Արևմուտքում Միտաննիի 
ազղեցությունը տարածվեց ընղհուպ մինչև 
Ուգարիտ՝ Միջերկրական ծովի ափին։ Միա
ժամանակ նա պայքար էր մղում Խեթական թա
գավորության ղեմ։ Այս պայքարում Միտաննին 
պարտվեց և առժամանակ գրկվեց իր գերիշ
խանության տակ գտնվող մի քանի երկրներից։

Խեթերի հարձակման վտանգը ստիպեց 
հաջորղ արքա Մրաադամա 1-ին խաղաղու
թյուն հաստատել Եգիպտոսի հետ, որն ամ 
րապնղվեց արքայատոհմական ամուսնու
թյամբ։ Եգիպտա-միտաննական բարեկամա
կան հարաբերությունները շարունակվեցին 
հետագայում ևս։

Թի^լաթպալասար III
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Միտաննիի քաղաքական ազդեցությունը 
Առաջավոր Ասիայում սասանվեց Ք.ա. XIV դ., 
որը կապված էր Խեթական տերության և Ասո
րեստանի հզորացման հետ։ Եգիպտոսն այլևս 
ի վիճակի չէր աջակցելու Միտաննիին։ Ստեղծ
ված իրավիճակում Միտաննիում սկսվեց պայ
քար գահի համար։

Օգտվելով առիթից՝ խեթական րանակը 
ներխուժեց Միտաննի։ Միտաննական ար 
քայատոհմի երկու ներկայացուցիչներ պայ
քար սկսեցին միմյանց դեմ, և թագավորու
թյունը տրոհվեց երկու մասի։ Դրա մեծ մա
սում հաստատվեց խեթական դրածոյի իշ
խանությունը, և Միտաննին վերածվեց խե
թերից կախյալ թագավորության։

Իր հերթին, Ասորեստանը ևս փորձում էր 
նվաճել Միտաննին։ Ք.ա. XIII դարում Միտան
նին րազմիցս ենթարկվեց Ասորեստանի ար
շավանքներին։ Այն առժամանակ գոյատևում էր 
միայն խեթական օգնության շնորհիվ։ Վերջա
պես՝ Սալմանասար 1-ը վերջ տվեց Միտաննիի 
թագավորությանը։ Երկրի լեռնային շրջաննե
րում շարունակեցին գոյատևել առանձին խո> 
ռիական իշխանություններ։

Արևելամիջերկրածովյան ավազանը 
Ք.ա. Ճ^1 դարերում

Ք.ա. XII դ. ներկայիս Պաղեստինի տա
րածքում ձևավորվեց 12 ցեղերից կազմված 
իսրայելական միությունը։ Իսկ ավելի ուշ 
ստեղծվեց Իսրայելի միասնական պետությու
նը։ Ըստ ավանդության՝ առաջին թագավորն 
էր Սավուղը։ Երր վերջինս պարտվեց 
փղշտացիների դեմ պայքարում և ինքնա
սպանություն գործեց, նրան հաջորդեց Գա
վիթը (Ք.ա. մոտավորապես 1000-965 թթ.)։ 
Նա ստեղծեց կենտրոնացված պետություն և 
ընդարձակեց երկրի սահմանները։ Իսրայելի 
մայրաքաղաք դարձավ Երուսաղեմը։ Նրա 
գահը ժառանգեց որդին՝ Սողոմոնը 
(Ք.ա. մոտ 965-928 թթ.)։ Սողոմոնը հայտնի էր 
իր շինարարական գործունեությամր։ Նա 
Երուսաղեմում կառուցեց Յահվե աստծուն 
նվիրված տաճարը (Սողոմոնի տաճարը)։

Սողոմոնից հետո, արտաքին վտանգի 
պայմաններում, Իսրայելի թագավորությունը 
տրոհվեց, իսկ մայրաքաղաքը տեղափոխվեց

2*

Սամարիա։ Իսրայելից առանձնացավ Հու
դան՝ Երուսաղեմ կենտրոնով։ հյուսիսից 
սպառնում էր Դամասկոսի թագավորությունը, 
իսկ հարավից՝ Եգիպտոսը։ Ք.ա. մոտ 925 թ. 
եգիպտացիները գրավեցին և թալանեցին 
Երուսաղեմը։

Ք.ա. XI դ. Սիրիան ու փյունիկյան ծովեզեր
քը պատված էին տարրեր պետական կազմա
վորումների խիտ ցանցով։ Երրեմն այս երկր 
ները միավորվում էին դաշինքների մեջ՝ հա
մատեղ նվաճումներ իրագործելու կամ հակա
ռակորդին դիմագրավելու նպատակով։ 
Նրանց գլխավոր հակառակորդը Ասորես
տանն էր։ Ասորեստանյան վտանգը սպառնա
լից չափեր ընդունեց հատկապես Թիգլաթպա- 
լասար 111-ի օրոք։ Սիրիայի և Փյունիկիայի իշ֊ 
խանությունները ճանաչեցին Ասորեստանի 
գերիշխանությունը։ Ավելի ուշ ասորեստանցի
ները գրավեցին փյունիկյան ծովափը և Իսրա
յելի մայրաքաղաք Սամարիան։

Ք.ա. VII դ. վերջերին, երր Ասորեստանը 
սկսեց անկում ապրել, նվաճված երկրները մե
կը մյուսի հետևից թոթափեցին ասորեստան- 
յան գերիշխանությունը։ Դրանից ամենաշատն 
օգտվեց Տյուրոսը, որը վերստանձնեց փյունիկ
յան ծովափի առաջատարի դերը։ Վերելք ապ
րեց նաև հուդայի թագավորությունը։ Ասորես
տանի կործանումից հետո Արևելյան Միջերկ
րականը վերածվեց կռվախնձորի Ռարելոնիա- 
յի և Եգիպտոսի միջև։ Այդ պայքարում հաղթեց 
Բարելոնիան։ Ք.ա. 587 թ. Նաբուգոդոնոսոր 
11-ը գրավեց Երուսաղեմը, իսկ հետո Տյուրոսը 
ճանաչեց նրա գերիշխանությունը։

Այս տարածքները հետագայում անցան 
Աքեմենյան տերությանը։ Մի շարք քաղաքներ 
ստացան որոշ ինքնավարություն։ Նրանք նույ
նիսկ հանդես էին գալիս որպես տերության 
դաշնակիցներ։ Մասնավորապես հույն-պարա 
կական պատերազմներում պարսկական նա
վատորմի մեծ մասը փյունիկյան նավերից էր 
կազմված։

Աքեմենյան տերության անկումից հետո՝ 
հելլենիստական դարաշրջանում, փյունիկյան 
քաղաքները շարունակեցին պահպանել իրենց 
տնտեսական ներուժը։ Նրանք ակտիվորեն 
մասնակցում էին Առաջավոր Ասիայի և Արևել
յան Միջերկրականի ավազանի երկրների 
միջև իրականացվող միջազգային առևտրին։
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Ամփոփում։ Արևելամիջերկրածովյան ավազանի երկրները Առաջավոր Ասիայի հնա– 
գույն քաղաքակրթական կենտրոններից էին։ Պետականության վաղ կազմավորմանը 
նպաստեցին ինչպես երկրագործության համար խիստ նպաստավոր պայմանները, այն
պես էլ ժամանակի այստեղով անցնող առևտրական ուղիները։ Կարևոր դեր ուներ նաև 
ծովափնյա դիրքը, որը հնարավորություն էր տալիս առևտրական կապեր հաստատելու 
ողջ Միջերկրական ծովի ավազանի հետ։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Երր են Միջերկրական ծովի արևելյան ավազանում առաջացել առաջին քաղաք-պետու
թյունները. թվարկեք դրանք։

2. Ո՞ր ցեղերը գերիշխեցին Ասորիքում, ի՛նչ պետականություններ նրանք ստեղծեցին։ Ո՞րն էր 
դրանցից ամենահզորը։ Երր և ինչու տեղի ունեցան «ծովի ժողովուրդների» արշաՎանքնե
րը։ Ի՞նչ հետևանքներ ունեցան դրանք Արևելքում։

3. Պատմական ի՞նչ պայմաններ նպաստեցին փյունիկյան քաղաքների վերելքին։ Ներկայաց
րեք «փյունիկյան մեծ գաղութացման» գործընթացը և դրա արդյունքները։

4. Ովքեր էին արամեացիները։ Պետական ի՞նչ կազմավորում նրանք ստեղծեցին։
5. Ո՞ր տարածքներն էին զրաղեցնում խուռիական ցեղերը, և որտեղի՛ց էին նրանք եկել։ Ո՞ւմ 

օրոք հզորացավ Միտաննին։ Ինչու անկում ապրեց այս պետությունը։
6. Պաղեստինի տարածքում ի՛նչ քաղաքական ուժեր էին ձևավորվել։ Թվարկեք Իսրայելի 

նշանավոր թագավորներին։ Ինչու տրոհվեց Իսրայելի թագավորությունը։
7. Ներկայացրեք Ասորիքը և փյունիկյան ծովեզերքի պետական կազմավորումների քաղա

քական ընթացքը Ք.ա. 1X^1 դարերում։ Ո՞վ էր նրանցից առաջատարը փյունիկյան ծոՎա
փում։
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§3. ՀՆԴԿԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ 
ՎԱՂ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Խառապպայի քաղաքակրթությունը

հնդկաստանը աչքի է ընկնում րերրի հողով 
և ջրի առատությամր (այստեղով են հոսում 
ջրառատ Ինդոս, Դանգես, Բրահմապուտ– 
րա և այլ գետեր)։ Որոշ շրջաններում հնարա
վոր է տարվա ընթացքում մի քանի անգամ 
րերք հավաքել։ հնդկաստանի հնագույն րնա- 
կիչները դրավիդյան ժողովուրդներն էին։ 
Ք.ա. II հազարամյակում այստեղ մուտք գոր
ծեցին հնդարիական ցեղերը։ Վերջիններիս 
տիրապետության հետևանքով տեղի ժողո
վուրդները յուրացրին նրանց լեզուն։

հնդկաստանը քաղաքակրթության հնագույն 
կենտրոններից է։ Ք.ա. XXXIII դարից սկսած՝ 
հյուսիսարևմտյան հնդկաստանում՝ Ինդոս գե
տի հովտում, նկատվում է արտադրողական 
ուժերի րուռն աճ, յուրացվում է րրոնզի ձուլման 
տեխնիկան։ Ընդարձակվում է գյուղատիպ րնա- 
կավայրերի տարածքը, և շուտով ի հայտ են գա
լիս առաջին քաղաքները։ Դրանցից մեկի անու
նով այս դարաշրջանը ստացավ Խառապպայի 
մշակույթ անվանումը։ Այդ մշակույթը իր րարձ- 
րակետին հասավ Ք.ա. մոտ 2600-1900 թթ.։

Երկրագործության, արհեստների և առևտրի 
րուռն զարգացումը Խառապպայի դարաշրջա
նի հասարակության կյանքում առաջ րերեց 
փոփոխություններ։ Կանոնավոր հատակա
գծով քաղաքների գոյությունը, դրանցում խո
շոր շտեմարանների առկայությունը վկայում 
են հասարակության կենտրոնացվածության 
մասին։ Սակայն, ի տարրերություն հին առա- 
ջավորասիական պետությունների, տեղի չու
նեցավ հասարակության այնպիսի խոր շեր
տավորում, ինչպես Շումերում էր կամ Եգիպ
տոսում։ Այստեղ այդպես էլ չձևավորվեց ար֊ 
քայական հզոր իշխանություն։

Խառապպայի դարաշրջանի րնորոշ կողմե
րից մեկը քաղաքային մշակույթի աննախա
դեպ րարձր մակարդակն էր։ Խոշոր և փոքր 
քաղաքների թիվը հասնում էր մի քանի հար
յուրի։ Միայն Խառապպան ուներ քսան հազա
րից ավելի րնակչություն։

Խառապպայի քաղաքակրթության կարևո
րագույն ձեռքրերումներից մեկը մի քանի հար

յուր պատկերանշանից կազմված Ինդոսյան 
գիրն է (ստեղծվել է մոտ Ք.ա. 3000 թ.)։

Մոտ Ք.ա. 1800 թ. սկսած՝ Խառապպայի 
մշակույթը սկսեց անկում ապրել։ Բնակիչները 
սկսում են լքել խոշոր քաղաքների մեծ մասը։ 
Պատճառը կլիմայական փոփոխություններն 
էին, երր տաք ու խոնավ եղանակային պայման
ներին փոխարինեց չորային և համեմատարար 
ցուրտ կլիման։ Խառապպայի մշակույթի ավան
դույթները միառժամանակ շարունակվեցին՝ 
հարատևելով մինչև Ք.ա. II հազ. վերջը։

Հնդկաստանը արիական ցեղերի 
տիրապետության շրջանում

Սկսած մոտ Ք.ա. 1700 թ.՝ հնդկաստան 
ներթափանցեցին արիական ցեղերը և տիրե
ցին հյուսիսային հնդկաստանին։

Արիացիները հիմնականում անասնապահ 
ժողովուրդներ էին և միայն հետագայում յու
րացրին երկրագործությունն ու քաղաքային 
կենցաղը։ Արդեն Ք.ա. XV-XIII դդ. ձևավոր
վեցին մի շարք պետություններ, որոնք ղեկա
վարվում էին արիացիների կողմից։ Արքաները 
կոչվում էին ռաջա, նրանց իշխանությունը ժա
ռանգական էր։

Արիական պետություններում, պայմանա
վորված մեծաքանակ նվաճված ժողովուրդների 
նկատմամր գերիշխանությունը պահպանելու 
ցանկությամր, ձևավորվեց խոր անջրպետ 
արիացիների և նվաճվածների միջև։ Բնակչու
թյունը ստորարաժանվեց դասերի (վարնա– 
ներ)։ Դրանք էին արտոնյալ խավը ներկայաց
նող բրահմանները (քրմեր), քշատրիները 
(ռազմիկներ), վայշիները (երկրագործներ, 
արհեստավորներ և առևտրականներ) և անա
զատների խավը ներկայացնող շուդրաները 
(ծառաներ, համայնքի իրավազուրկ անդամ 
ներ), ինչպես նաև ստրուկները (դասա կամ 
դասյու)։ Պատկանելությունը այս կամ այն 
վարնային ժառանգական էր, և խառը ամուս
նությունը արգելված էր։ Այս համակարգի հի
ման վրա միջնադարում և նոր ժամանակներում 
ձևավորվեց հնդկաստանի հասարակության 
դասային (կաստայական) կառուցվածքը։

Ք.ա. 517 թ. հյուսիսային հնդկաստանը 
նվաճվեց Աքեմենյան արքա Դարեհ 1-ի կող 
մից։ Այն մնաց նրա կազմում ընդհուպ մինչև
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Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքները։ 
Իսկ հնդկաստանի արևելքում շարունակում էր 
գոյատևել Մագադհա պետությունը։ հենց 
այստեղ էլ մակեդոնական տիրապետության 
ավարտից հետո վերելք ապրեց Մաուրյան 
հարստության հնդկաստանը։

Առաջին պետությունները 
Չինաստանում

Չինաստանում վաղ երկրագործական հա
սարակության ձևավորումը տեղի ունեցավ 
նորքարիդարյան հեղափոխության շրջանում։ 
Արդեն Ք.ա. VIII-VI հազարամյակներում 
Յանցզի գետի ավազանում գոյություն ունեին 
մի շարք մշտական րնակավայրեր։ Իսկ Ք.ա. 
^–111 հազարամյակներում սկսվում են այդ 
կենտրոնների խոշորացումը և վաղ պետակա
նությունների ձևավորումը։ Ամենուրեք կառուց
վում են պալատական շինություններ։ հայտնա
գործվում է չինական հիերոգլիֆային գիրը։

Ք.ա. XVI դ. Հուանհե գետի միջին հոսան
քի շրջանում ստեղծվեց առաջին խոշոր պետու
թյունը՝ Ին հարստության գլխավորությամր։ 
Արքայական իշխանությունը աստվածապետա
կան էր։ Արքան միաժամանակ գերագույն 
հոգևոր առաջնորդն էր։ Ին հարստության դա
րաշրջանը քաղաքային մշակույթի ծաղկման 
փուլ էր։ հիմնվեցին րազմաթիվ պարսպապատ 
քաղաքներ՝ կանոնավոր հատակագծով։ Լայն 
կիրառում ստացավ գիրը։ Ծաղկում ապրեց 
տնտեսությունը, մասնավորապես մետաղա
գործությունը։ Յուրացվել էր րրոնզի ձուլման 
տեխնիկան։ հատկապես տարածված էին 
րրոնզե անոթները։ Որոշ անոթներ կշռում էին 
մի քանի հարյուր կիլոգրամ։ Բրոնզը օգտա
գործվում էր նաև զենքի արտադրության մեջ։

Ք.ա. XI դ. Ին հարստությանը սկսեցին 
սպառնալ չժոու ցեղերը, որոնք մինչ այդ 
գտնվում էին նրա տիրապետության տակ։ 
Չժոուների առաջնորդ Ու Վանը գրավեց 
նրանց տարածքները և հիմնեց Չժոու հարս
տությունը (Ք.ա. 1046-249 թթ.)։

Չժոուի դարաշրջանը րաժանվում է երկու 
փուլի ՝ Արևմտյան Չժոուի և Արևելյան 
Չժոուի տիրապետության շրջան։

Չժոու ցեղերը արագորեն յուրացրին տեղի 
մշակույթը։ Նոր հարստության օրոք րուռն 

զարգացում ապրեց տնտեսությունը։ Եր կրում 
անցկացվեց ջրանցքների միասնական համա
կարգ։ Բրոնզին զուգահեռ լայն տարածում է 
ստանում երկաթը։ Ծաղկում են արհեստները, 
գիտությունը, հատկապես փիլիսոփայական 
միտքը։ Պատահական չէ, որ Չինաստանի 
պատմության այս շրջանը կոչվում է նաև 
Մտքի հարյուր դպրոցների դարաշրջան։

Արևմտյան Չժոուն հզոր պետություն էր և 
վարում էր ակտիվ նվաճողական քաղաքա
կանություն։ Նրա արքաներն իրենց արշա
վանքների ժամանակ երրեմն հասնում էին 
մինչև Կենտրոնական Ասիա։ Արքայական 
իշխանությունը սկզրնական շրջանում ամուր 
էր։ Արքան (չինարեն՝ վան) ուներ գերագույն 
ռազմական և հոգևոր իշխանություն։ Նա 
համարվում էր «Երկնքի որդին», որի հեղի
նակությունը չէր վիճարկվում։

Չժոուի պետությունը սկսեց անկում ապրել 
Ք.ա. 1Ճ–\Հ111 դդ.։ Ք.ա. 771 թ. սկսվեց գահա
կալական պայքար, ինչի արդյունքում գահ 
րարձրացավ Պին վանը։ Դժվարանալով դի
մագրավել քոչվոր ցեղերի ճնշմանը՝ նա պե
տության մայրաքաղաքը տեղափոխեց արև
ելք՝ Լոյան, որով էլ սկսվում է Արևելյան 
Չժոուի դարաշրջանը։

Արևելյան Չժոուի գոյության առաջին տաս
նամյակներում հուանհեի ավազանում գոյու
թյուն ունեին վաների գերիշխանությունը թոթա
փած րազմաթիվ մանր պետություններ (շուրջ 
150)։ Գերիշխանության համար ընթացած պայ
քարի արդյունքում Ք.ա. 722 թ. ձևավորվեցին 
մոտ 10 խոշոր պետություններ։ Չժոուի արքանե
րի գերիշխանությունը սրանց մեծ մասի նկատ^ 
մամր ձևական էր։ Ռազմական առումով և 
տնտեսապես մի շարք թագավորություններ նույ
նիսկ գերազանցում էին Չժոուին։ Այս իրավիճա
կը շարունակվեց նաև հետագայում։ Մշտական 
պայքարի հետևանքով սկսում են հզորանալ Ցի, 
Ցզին, Չժաո թագավորությունները։

Թագավորությունների միջև պատերազմ
ները, որին գումարվում էին րախումները հյու
սիսի և արևմուտքի քոչվորների դեմ, թույլ չէին 
տալիս դրանցից որևէ մեկի հզորացումը։ Քիչ 
չէին այն դեպքերը, երր միմյանց դեմ պատե
րազմներում նրանք օգնության էին հրավիրում 
քոչվորներին։ Դրա արդյունքում Ք.ա. 249 թ. 
Արևելյան Չժոուն անկում ապրեց։

23



Հին շրջան

Ամփոփում։ Նորքարիդարյան հեղափոխության ընթացքում Հնդկաստանում և Չի
նաստանում ձևավորվեցին առաջին քաղաքակրթական կենտրոնները։ Հնդկաստանում 
Ք.ա. IV– III հազարամյակներում, իսկ Չինաստանում ավելի ուշ կազմավորվեցին առաջին 
պետությունները։ Ինչպես Հնդկաստանում, այնպես էլ Չինաստանում ընդհուպ մինչև 
Ք.ա. I հազարամյակի վերջին դարերը չձևավորվեցին միասնական պետություններ։ Գո
յություն ունեին բազմաթիվ ինքնուրույն քաղաքական կենտրոններ, որոնց միջև ընթա
նում էին մշտական պատերազմներ գերիշխանության և տարածքների համար։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչպիսի±ն են եղել հնդկաստանի րնակության պայմանները, ի±նչ դեր են ունեցել դրանք 
վաղ երկրագործական քաղաքակրթությունների ձևավորման գործում։ Ովքեր էին հնդկաս 
տանի հին րնակիչները։

2. Բնութագրեք Խառապպայի մշակույթը, համեմատեք այն Շումերի կամ հին Եգիպտոսի 
հասարակությունների հետ։

3. Արիական ցեղերը երր ներթափանցեցին հնդկաստան, ի՛նչ հետևանքներ ունեցավ դա։ 
Ներկայացրեք հնդկական հասարակության սոցիալական կառուցվածքը։

4. Երր է ձևավորվել վաղ երկրագործական հասարակությունը Չինաստանում։ Ի՞նչ տարածք 
էր զրաղեցնում Ին հարստության թագավորությունը։ Ի՞նչն էր րնորոշ այս պետությանը։

5. Ո՞վ և երր հիմնադրեց Չժոու հարստությունը։ Ներկայացրեք հասարակական զարգացման 
արդյունքները Արևմտյան Չժոու հարստության օրոք։ Ի՞նչ անունով է հայտնի այս դարա
շրջանը։

6. Ո՞վ էր Արևելյան Չժոու պետության հիմնադիրը։ Ցույց տվեք այս նոր դարաշրջանի քաղա
քական զարգացման րնորոշ կողմերը Չինաստանում։ Ինչու և երր անկում ապրեց Արևեք 
յան Չժոու պետությունը։
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§ 1. ՀԱՄԱԵԳԻՊՏԱԿԱՆ 
ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հին թագավորություն

Վաղ թագավորության ավարտին Եգիպ
տոսում իշխանության եկավ III հարստությու
նը, որով սկսվում է հին թագավորության դա
րաշրջանը (Ք.ա. XXVIII-XXIII դդ.)։ հարս
տության հիմնադիր փարավոն Զոսերի հիմ
նական նպատակներից էր Վերին և Ստորին 
Եգիպտոսների միավորումն ամրապնդելը։ Նա 
կատարեց վարչաքաղաքական րարեփոխում՝ 
իշխանությունից հեռացնելով նոմերում ժւ.ա 
ռանգարար իշխող ազնվականությանը։ Վեր
ջիններս փոխարինվեցին նշանակովի պաշ
տոնյաներով (հուն.՝ նոմարքոսներ)։ Ձևավոր
վեց կառավարման կուռ համակարգ։

Փարավոնի իշխանությունը հայտարարվեց 
աստվածատուր, իսկ փարավոնը՝ մարդ-աստ- 
ված։ Արքայական իշխանության առանձնա
հատուկ դերն ընդգծելու նպատակով փարա
վոնի համար կառուցում էին վիթխարի դամ 
րարաններ (րուրգեր)։

հին թագավորությունն իր հզորության 
րարձրակետին հասավ IV հարստության 
օրոք։ Եգիպտացիները սկսեցին արշաՎանք
ներ ձեռնարկել հարևան երկրների դեմ՝ դեպի 
հարավ՝ Նուբիա, դեպի արևմուտք՝ Լիբիա, 
և հյուսիս-արևելք՝ Սինայի թերակղզի և 
Պաղեստին։

IV հարստությանը հաջորդած նոր արքա
յատոհմը երկրին համակած ճգնաժամի պայ
մաններում ստիպված էր զիջումներ անել ժա
մային ազնվականությանն ու քրմությանը։ 
Արդյունքում արքայական իշխանությունը 
հեղինակազրկվում էր։ Երկրում փաստացի 
իշխանությունն անցավ նոմարքոսներին ու 
րարձրաստիճան քրմությանը։ Ի վերջո երկի
րը տրոհվեց մի քանի տասնյակ ինքնուրույն 
իշխանությունների։

Միջին թագավորություն

Եգիպտոսի տրոհումը հանգեցրեց նոմերի 
միջև պատերազմների և ավերածություն
ների։ Իրավիճակը որոշ կառավարողների 
ստիպեց մտածել վերականգնելու միասնա
կան պետությունը։ Այդ շարժումը գլխավորում 
էին Հերակլեոպոլիս և Թեբե քաղաքները։ 
Պայքարն ավարտվեց Թերեի հաղթանակով, 
և Ք.ա. XXI դ. հիմնադրվեց համաեգիպտական 
նոր՝ XI հարստությունը։ Սկսվեց Եգիպտոսի 
պատմության նոր դարաշրջան, որը հայտնի է 
Միջին թագավորություն անվամր։

համաեգիպտական թագավորության վե
րականգնումը նպաստեց տնտեսության 
զարգացմանը, կառուցվեցին ջրանցքներ, 
քաղաքներ։ Տնտեսության ծաղկումը Եգիպ
տոսում ուղեկցվում էր տեխնիկական նորա
մուծություններով։ Եգիպտացիները յուրաց
րին րրոնզի ձուլման տեխնիկան։ Եգիպտո
սը սկսեց աշխույժ առևտուր իրականացնել 
Փոքր Ասիայի, Սիրիայի և Միջագետքի 
երկրների հետ։

Միջին թագավորությունն իր հզորության 
րարձրակետին հասավ XII հարստության 
օրոք։ Նուրիան, որը հարուստ էր ոսկով, վե
րածվեց եգիպտական նահանգի։ Եգիպտոսի 
իշխանությունը տարածվում էր Պաղեստինի և 
Փյունիկիայի մի մասի վրա։ Այս շրջանում 
Եգիպտոսը ժամանակի խոշորագույն պետոա 
թյուններից մեկն էր։

XII հարստության անկումից հետո սկսՎե
ցին երկպառակչական պատերազմներ , րնակ- 
չության ապստամրություններ: Ստեղծված 
իրավիճակից օգտվեցին արտաքին թշնա
միները՝ հիքսոսների ցեղերը։ հիքսոսները 
նվաճեցին Դելտայի շրջանը, որտեղ հիմնեցին 
իրենց մայրաքաղաքը՝ Ավարիսը։ հիքսոս 
ների իշխանությունը Եգիպտոսում տևեց շուրջ 
մեկ դար։
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Նոր թագավորություն

հիքսոսների ղեմ պայքար սկսեցին Թեբեի 
շուրջ համախմբված հարավի նոմերը։ Երկա
րատև պայքարից հետո Թեբեի փարավոն 
Յահմոս 1-ը (մոա Ք.ա. 1540-1517 թթ.) 
գրավեց Ավարիսը և վտարեց հիքսոսներին։ 
Նա հիմնաղրեց նոր՝ XVIII հարստությունը, 
որով սկսվեց Եգիպտոսի պատմության Նոր 
թագավորության ղարաշրջանը։

Նոր հարստության փարավոնները մեծ 
ուշաղրություն ղարձրին բանակի վերակազմա
վորմանը։ հիքսոսյան օրինակով ստեղծվեցին 
մարտակառքային զորամասեր, զորքերը զին
վեցին նոր և կատարելագործված զենքերով, 
այղ թվում՝ մանգաղանման թրերով։ Ներմուծ
վեց զորահավաքի նոր համակարգ, բանակում 
աճեց նաև վարձկան զորքերի թվաքանակը։ 
Եգիպտոսն արղեն ուներ խոշոր մարտունակ 
բանակ, որը թույլ տվեց փարավոններին վարե
լու գործուն արտաքին քաղաքականություն։

Թութմոս 1-ի օրոք (Ք.ա. 1508-1493 թթ.) 
Եգիպտոսի սահմանները հարավում հասան 
մինչև Նեղոսի երրորղ սահանք, իսկ հյուսի
սում՝ մինչև Եփրատ, ուր եգիպտական բանա
կը ջախջախեց այնպիսի հզոր պետության, 
ինչպիսին էր Միաաննին։ Առաջին անգամ 
եգիպտական բանակը ղուրս եկավ Եփրատի 
ափ։ Եփրատը նրանք անվանեցին շրջված 
ջուր, քանի որ այն հոսում էր Նեղոսին 
հակառակ ուղղությամբ՝ հյուսիսից հարավ։

Եգիպտոսն աննախաղեպ հաջողություն
ներ արձանագրեց հատկապես Թութմոս III 

փարավոնի ժամանակ (Ք.ա. 1468-1434 թթ.)։ 
հաղթելով արևելամիջերկրածովյան ավազա
նում իր հակառակորղներին՝ փարավոնը տեր 
ղարձավ Սիրիայի և Պաղեստինի մեծ մասին՝ 
հյուսիսում հասնելով մինչև Կարքեմիշ քաղա
քը։ հարավում սահմանը հասցվեց մինչև Նե
ղոսի չորրորղ սահանք։ Թութմոս 111-ը ստեղ
ծեց մի տերություն, որը հյուսիսից հարավ 
ձգվում էր մոտ 3200 կմ։ Թութմոսի հաջորդ
ներն արղեն ստիպված էին մտածել ոչ թե նոր 
տարածքներ նվաճելու, այլ եղածը պահպանե
լու մասին։

Փարավոնը ստեղծեց հատուկ գաղութային 
վարչակազմ, որը պետք է իրագործեր նորա
նվաճ երկրների նկատմամբ տարվող քաղա
քականությունը։ Թութմոսը Եգիպտոսի պատ
մության մեջ առաջինն էր, ով նվաճվածների 
վրա սահմանեց հստակ հարկային և այլ պար
տադրություններ։

Տասնամյակներ տևած պատերազմների 
ընթացքում ձեռք բերված ռազմավարը, ին^ 
պես նաև խոշոր հարկերի մուտքը երկիր մե
ծապես նպաստեցին տնտեսության տարբեր 
ճյուղերի զարգացմանը, երկրում սկսվեց լայն 
շինարարական գործունեություն։

Էխնաթոնի կրոնաքաղաքական 
բարեփոխումները

Նվաճված երկրներից ստացվող միջոց
ների մի մասը տրվում էր տաճարներին, 
առաջին հերթին՝ մայրաքաղաք Թեբեի հո
վանավոր աստված Ամոնի տաճարին։ Տա- 

Փարա^ոն 
Ամ»նհոտ»պ IV
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ճարի քրմերը շուտով այնքան ազդեցություն 
ձեռք բերեցին, ոբ միջամտում էին նույնիսկ 
պետության աշխարհիկ գործերին։

Ամոնի քրմության հզորացումը թշնամա
բար էր ընդունվում հատկապես արքունի
քում ծառայող ազնվականության կողմից։ 
Իրավիճակը լարվեց Ամենհոտեպ ^–ի 
(Ք.ա. 1352-1336 թթ.) կառավարման տա– 
րիներին։

Փարավոնը վճռեց հարցին տալ արմատա
կան լուծում։ Նա դիցարանում առաջ մղեց 
նախկինում երկրորդական դեր ունեցող Աթոն 
աստծուն, որը մարմնավորում էր Արևի սկա
վառակը։ Աթոնը հռչակվեց Եգիպտոսի միակ 
աստվածը։ Մյուս բոլոր աստվածությունները, 
ներառյալ նաև Ամոնը, վերածվեցին Աթոնի 
սպասավորների։ Աթոնն ընկալվում էր որպես 
աշխարհի միակ աստված, որն արարել էր 
Եգիպտոսը և մնացյալ երկրները։

Ամենհոտեպն իրեն հռչակեց Աթոնի միակ 
որդի, հրաժարվեց իր գահակալական անու
նից և ընդունեց նոր անուն՝ էխնաթոն 
(«Աթոնին հաճելի»)։ Նա լքեց Թեբեն և տեղա
փոխվեց նոր հիմնադրված մայրաքաղաք՝ 
Ախետաթոն («Աթոնի հորիզոն»)։

էխնաթոնի բարեփոխումները հանդիպե
ցին քրմության և նոմային ազնվականության 
դիմադրությանը։ Բնակչությունը նույնպես հա
վատարիմ մնաց հին աստվածներին։ Էխնա
թոնի մահից հետո նրա հաջորդները վերա
կանգնեցին Ամոնի և մյուս աստվածների պաշ
տամունքը, քրմությանը վերադարձվեցին նրա 
իրավունքները։

XVIII հարստության վերջին փարավոննե
րի իշխանության տարիներին կտրուկ վատ
թարացավ Եգիպտոսի ներքին և արտաքին 
դրությունը։ Եգիպտոսի ազդեցությունը Արևե- 
լամիջերկրածովյան ավազանում գործնակա
նում վերացավ։

Ռամզես 11-ի կառավարումը

Եգիպտոսը սկսեց նորից վերելք ապրել՝ 
իր հզորության բարձրակետին հասնելով 
Ռամզես 11-ի իշխանության տարիներին 
(Ք.ա. 1279-1213 թթ.)։

Ռամզես 11-ը վերստին ձեռնամուխ եղավ 
Արևելամիջերկրածովյան ավազանում Եգիպ
տոսի կորսված դիրքերը վերականգնելու 
խնդրին։ Դա նրանից պահանջեց ուժերի հս
կայական լարում, քանի որ այստեղ եգիպ
տացիների հակառակորդը Առաջավոր Ասխ 
այի հզորագույն Խեթական տերությունն էր։ 
Երկարատև հակամարտությունն ի վերջո 
ավարտվեց հաշտությամբ։ Ք.ա. 1259 թ. 
Ռամզեսի և խեթական արքա Խաթթուսի– 
լիս 111-ի միջև կնքվեց պայմանագիր, որով 
կողմերը պարտավորվում էին բոլոր վիճելի 
հարցերը լուծել բացառապես խաղաղ մի
ջոցներով, իսկ երրորդ կողմի դեմ պատե
րազմի ժամանակ պետք է օգնեին միմյանց։ 
Խեթա-եգիպտական պայմանագիրը դի
վանագիտության պատմության մեջ եզակի 
օրինակ է, որի մի շարք սկզբունքներ ընկած 
են արդի դիվանագիտության հիմքում։

Աբու–Սիմբ»լի 
ժայռակ»րտ տաճարը
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հաստատված խաղաղությունը թույլ տվեց 
փարավոնին իրականացնելու հսկայածավալ 
շինարարություն։ հիմնվեցին նոր քաղաքներ, 
այղ թվում՝ փարավոնի նստավայր Պեր-Ռամ– 
զես քաղաքը։ Կառուցվեցին բազմաթիվ տա
ճարներ, որոնցից նշանավոր է Մբու-Սիմբելի 
ժայռակերտ տաճարը՝ Ռամզեսի 20-մետրա- 
նոց չորս հսկայական արձաններով։ Դելտա
յում հազարավոր հեկտար հողատարածու
թյուններ ղարձան ոռոգելի։

Ռամզես 11-ի կառավարման շրջանը եգիպ
տական պետության և քաղաքակրթության 
ծաղկման տարիներն էին։

Ուշ թագավորությունը

Ռամզեսի հաջորղների օրոք Եգիպտոսը 
սկսեց կորցնել իր ազղեցությունը արտաքին 
աշխարհում։ Դա կապված էր Արևելյան Մխ 
ջերկրականում և հարևան շրջաններում 
սկսված ճգնաժամի հետ, որի ընթացքում ղա- 
ղարեցին գոյություն ունենալուց Խեթական 
տերությունը և այլ երկրներ։ Փարավոնները 
ղժվարությամբ էին ղիմագրավում ղեպի 

Եգիպտոս արշավող լիբիական ցեղերին և 
«ծովի ժողովուրղներին»։ XX հարստության 
անկումից հետո (Ք.ա. XI ղար) Եգիպտոսը 
վերստին տրոհվեց։

Եգիպտոսն այլևս ի վիճակի չեղավ վերա
կանգնելու իր ռազմաքաղաքական և տնտե
սական ներուժը։ Այս պահից սկսած՝ Ուշ 
թագավորության շրջանում՝ մի քանի ղար 
շարունակ, Եգիպտոսում իշխում էին օտար 
ծագման հարստություններ, կամ երկիրը 
օտարների տիրապետության տակ էր։ Ք.ա. X ղ. 
Եգիպտոսում հաստատվեց լիբիական ցեղա- 
պետերից մեկի իշխանությունը։ Ք.ա. VIII ղ. 
Եգիպտոսն ընկավ իր հարավային հարևան 
Քուշի (այժմ՝ Եթովպիա) տիրապետության 
տակ։ Ք.ա. VII ղ. երկիրը մի կարճ ժամանա
կով նվաճվեց Ասորեստանի կողմից։ Թեև 
շուտով երկիրն ազատագրվեց, սակայն 
նախկին բարձունքներին այղպես էլ չհասավ։ 
Ի վերջո Ք.ա. 525 թ. Եգիպտոսը նվաճվեց 
Կյուրոս Մեծի որղի Կամբիսի կողմից։ Աբեմեն- 
յան տիրապետությունը Եգիպտոսում շարու
նակվեց մինչև Ք.ա. 332 թ., երբ երկիրը 
նվաճեց Ալեքսանղր Մակեղոնացին։

Ամփոփում։ Հին և Միջին թագավորությունների օրոք Եգիպտոսում ստեղծվեց ամուր 
պետականություն՝ ճյուղավորված կառավարման մարմիններով, ինչպես նաև միասնա
կան ոռոգման համակարգ, որը երկրի տնտեսության զարգացման կարևորագույն պայ
մանն էր։ Ձևավորվեց արքայի բացարձակ իշխանության գաղափարը, որի անձը աստ
վածացվում էր։ Նոր թագավորությունը եգիպտական ինքնուրույն պետականության ամե– 
նանշանակալից փուլն էր։ Նոր թագավորության անկմանը հաջորդեց մի ժամանա
կաշրջան, որի մեծ մասի ընթացքում Եգիպտոսը կառավարում էին օտարերկրացիները։ 
Ք.ա. 525 թ. Եգիպտոսը նվաճվեց պարսիկների կողմից և վերածվեց սատրապության։
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Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Որոնք էին հզոր պետականության ստեղծման նախադրյալները Եգիպտոսում։ Երբ և ում 
օրոք այն բռնեց հզորացման ուղին։ Վերջինս ինչ քայլեր էր ձեռնարկում պետությունը հզո^ 
րացնելու համար։

2. Ապացուցեք, որ IV հարստության օրոք <ին թագավորությունը հասավ իր հզորության գա
գաթնակետին։ Ի՞նչն էր խորհրդանշում այդ հզորությունը։

3. Որոնք էին համաեգիպտական պետության վերականգնման պատճառները։ Ո՞ր քաղաք
ները գլխավորեցին այդ գործընթացը։ Ինչով ավարտվեց այդ պայքարը։ Նկարագրեք Մի
ջին թագավորության տնտեսական և քաղաքական զարգացման արդյունքները։

4. Ո՞ր հարստության օրոք Միջին թագավորությունը հասավ իր հզորության բարձրակետին։ 
Ո՞րն էր դրա պատճառը։ Նշեք Եգիպտոսի սահմանները այդ շրջանում։

5. Ձեր կարծիքով՝ ինչու հիքսոսներին հաջողվեց արագորեն նվաճել Եգիպտոսը։ Որքա՞ն 
տևեց նրանց գերիշխանությունը Եգիպտոսում։ Ո՞վ գլխավորեց հիքսոսների դեմ պայքա
րը։ Ի՞նչ ավարտ ունեցավ այն։

6. Ի՞նչ փոփոխություններ կատարեցին եգիպտական բանակում XVIII հարստության ներկա
յացուցիչները։ Ի՞նչ նորամուծություն մտցրեց Թութմոս 111-ը նվաճված երկրների նկատ^ 
մամբ իր քաղաքականության մեջ։

7. Ինչու էր Ամենհոտեպ IV փարավոնը փորձում բարեփոխումներ իրականացնել, որն էր 
եգիպտական դիցարանը բարեփոխելու նպատակը։

8. Ո՞ր հարստության օրոք Եգիպտոսը կրկին սկսեց վերելք ապրել։ Ո՞ր պետությունն էր 
եգիպտացիների հիմնական հակառակորդը այդ ժամանակ, ինչով ավարտվեց այդ հակա
մարտությունը։ Ներկայացրեք Ռամզես 11-ի իրականացրած բարեփոխումները։

9. Նկարագրեք իրավիճակը Եգիպտոսում Նոր թագավորության անկումից հետո։
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§ 2. ՄԻՏԱԳԷՏՔԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 
ՄԻԱՎՈՐՈՒՄԸ

Աբբադ

Ք.ա. III հազարամյակի կեսերից արևմուտ
քից Միջագետք ներթափանցեցին սեմական 
ցեղեր։ Նրանք աստիճանաբար ձեռք բերեցին 
որոշակի ազղեցություն և սկսեցին գործուն 
ղեր խաղալ միջագետքյան երկրների քաղա
քական կյանքում։ Որոշ շրջաններում սեմա
կան առաջնորղները հասան իշխանության։ 
Դրանցից էր Աքքաղի թագավորության հիմ 
նաղիր Սարգոնը (Ք.ա. 2330-2295 թթ.)։ 
Սկզբում Սարգոնը հասավ իշխանության Քիշ 
քաղաքում։ Այնուհետև Կենտրոնական Միջա
գետքում նա հիմնաղրեց նոր քաղաք՝ 
Աքքադը (կամ Ագաղե), որի անունով էլ 
կոչվեց պետությունը։

Սարգոնն իրականացրեց մի շարք բարե
փոխումներ։ Նրան է վերագրվում աշխարհում 
առաջին մշտական բանակի կազմավորումը՝ 
բաղկացած 5400 զինվորներից, որոնց միակ 
գործը պատերազմելն էր։ Ընղ որում՝ այղ բա
նակը պահվում էր բացառապես պետության 
հաշվին։ Ի տարբերություն շումերական քա
ղաքների ծանրազեն հետևազորի՝ նա շեշտը 
ղրեց նետաձիգներից կազմված թեթևազեն 

Ուրից հայտնաբ»^ա^ զարդաքանդակ

զինվորների վրա։ հենվելով նոր բանակի վրա՝ 
Սարգոնը նվաճեց Ուրը, Ումման, Լագաշը, 
այնուհետև ողջ Շումերը։ Շումերի նվաճումն 
ավարտելուց հետո Սարգոնն արշավեց ղեպի 
էբլա և Մարի (ներկայիս Սիրիայում), Սու– 
բարաու (հյուսիսային Միջագետք և հայկա
կան լեռնաշխարհի հարավ) և էլամ (հարավ
արևմտյան Իրան)։ Սարգոնի երկարամյա կա
ռավարման արղյունքը եղավ Աքքաղի ընղար 
ձակ տերության կազմավորումը։ Աքքաղը 
ղարձավ Առաջավոր Ասիայի հզորագույն պե
տությունը։

Սարգոնն ամրապնղեց արքայական իշխա
նությունը, սկսեց կառավարել միանձնյա, ինչն 
առաջ բերեց տոհմային ավագանու ղժգոհու- 
թյունը։ Կենտրոնախույս միտումներ էին 
ղրսևորում նաև նվաճված երկրները, որոնք 
հաճախակի ապստամբում էին։ Դրանցից մե
կի ժամանակ ապստամբներն անգամ պաշա- 
րեցին մայրաքաղաքը, և Սարգոնը ղ^ա^^ 
թյամբ կարողացավ փրկել իր գահը։

Արքայական իշխանության ղեմ սկսվեցին 
խռովություններ, որոնք ղաժանաբար ճնշվում 
էին։ Սակայն խռովություններն ու ղաՎաղրու- 
թյունները չղաղարեցին, որոնց զոհ գնացին 
Սարգոնին հաջորղած նրա երկու որղիները։

Աքքաղի թագավորությունն իր հզորության 
բարձրակետին հասավ Սարգոնի թոռան՝ 
Նարամսինի գահակալության տարիներին։ 
Նարամսինը ձեռնարկեց արմատական քայ
լեր՝ արքայական իշխանությունն ամրապնղե- 
լու նպատակով։ Մասնավորապես նա իշխա
նությունից հեռացրեց մի շարք քաղաքների 
կառավարիչների, որոնք իշխում էին ժառան
գաբար՝ նրանց փոխարեն նշանակելով իր որ 
ղիներին։ Նա հատկապես հենվում էր քրմու
թյան վրա։ Վերջիններիս տալիս էր ընղարձակ 
հողատարածքներ և ստրուկներ, կառուցում էր 
տաճարներ՝ ղրանց նվիրաբերելով մեծարժեք 
ընծաներ։ Դրա ղիմաց Նարամսինին սկսեցին 
մատուցել աստվածային պատիվներ և նրան 
հռչակեցին Աքքաղի աստված։

Նարամսինն իրականացրեց մի շարք նվա
ճումներ։ Ծովային արշավանքի ընթացքում նա 
հասավ մինչև Արաբական թերակղզու արևելք 
և հյուսիսարևմտյան հնղկաստան։ Իր արձա
նագրություններում Նարամսինն իրեն համա
րում էր «աշխարհի չորս կողմերի» թագավոր։
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Քրմության մի մասը դժգոհ էր Նաըամսի֊ 
նին աստված հռչակելու փաստից։ Արքայից 
դժգոհ էր նաև տոհմային ավագանին, որը 
ձգտում էր վերականգնել իր դիրքերը երկրում։ 
Նարամսինի կառավարման վերջին տարի
ներն անցան այս ուժերի դեմ մղված լարված 
պայքարում։ Դրան շուտով գումարվեց արտա
քին վտանգը։ Աքքադի թագավորությանը 
սկսեցին սպառնալ լեռնական կուտիների ցե
ղերը, որոնք պարրերարար ներխուժում էին 
Միջագետք, ավերում և թալանում երկիրը։ Ար
ձանագրությունները կուտիների արշավանք
ները ներկայացնում են որպես աստվածների 
ուղարկած պատիժ։ Նարամսինի կառավարու
մից որոշ ժամանակ անց Միջագետքը նվաճ
վեց կուտիների կողմից։

Չնայած Աքքադի թագավորությունը կար
ճատև կյանք ունեցավ, սակայն պատմության 
մեջ թողեց խոր հետք։ Նույնիսկ ավելի քան 
հազար տարի անց Միջագետքի և հարևան 
երկրների ժողովուրդները հիշում էին Աարգոն 
Աքքադացուն՝ որպես մեծ և խիզախ արքայի ու 
նվաճողի։ Իսկ Ք.ա. VII– VI դդ. այս անունով 
էր հանդես գալիս նաև Բարելոնիայի թագա
վորությունը։ Աքքադի անունով է կոչվում նաև 
միջագետքյան սեպագիր արձանագրություն
ների լեզուն՝ աքքադերենը։

Ուրի III հարստությունը

Կուտիները հայկական Տավրոսի և Զագ- 
րոսի լեռների րնակիչներն էին, ովքեր 
գտնվում էին հասարակական-տնտեսական 
զարգացման ցածր մակարդակի վրա։ Այդ էր 
պատճառը, որ վերացնելով Աքքադի թագավո
րությունը՝ նրանք չկարողացան ստեղծել այա 
տեղ իրենց ամուր պետականությունը։ Նրանք 
Միջագետքի քաղաքներից հարկ էին ստանում 
տեղական կառավարիչների միջոցով։ Կուտխ 
ական տիրապետությունը մեծ վնասներ 
չպատճառեց այստեղի տնտեսապես զարգա
ցած քաղաքներին։

Միջագետքում կուտիների իշխանությունը 
շարունակվեց մոտ մեկ դար։ Ք.ա. 2109 թ. 
Ուրուկ քաղաքից ոմն Ուտուխեգալ, որը հա
սարակ ձկնորս էր, համախմրեց րնակչությա- 
նը, դաշնակցեց Ուր քաղաքի հետ և կուտի- 
ներին վտարեց Միջագետքից։ Կուտիների տխ 

րապետությունը՝ որպես երկրին պատուհա
սած աննախադեպ աղետ, դեռ երկար ժամա
նակ մնալու էր միջագետքցիների հիշողո^ 
թյան մեջ։

Կուտիների վտարումից ոչ շատ անց Միջա
գետքում գերիշխանությունն անցավ Ուրի տի
րակալ Ուր-Նամմուին։ Վերջինս հիմք դրեց 
Շումերա-աքքադական միացյալ թագա
վորությանը, որը կոչվում է նաև Ուրի III 
հարստության պետություն։

Այս երկիրը հին արևելյան պետության դա
սական օրինակ էր։ Տեր ու տնօրենը երկրում 
արքան էր, որի անձն աստվածացված էր։ Նա 
ուներ անսահմանափակ իշխանություն, կա
ռավարում էր րազմաստիճան պաշտոնեու
թյան միջոցով։ Արդարություն ապահովելու և 
արդարադատություն իրականացնելու նպա
տակով կազմավորվեց արքայական դատա
րան, որի գործունեության համար հիմք էին 
ծառայում Ուրի արքա Շուլգիի հրապարա
կած օրենքները։

Երկրում հողերի մեծ մասը պատկանում էր 
արքայական և տաճարային տնտեսություննե
րին։ Դրանցում աշխատում էին գրեթե ստրկա
կան կարգավիճակում գտնվող վարձու աշխա
տողներ ' այսպես կոչված ղուրուշները, որոնք 
իրենց աշխատանքի դիմաց ստանում էին 
վարձավճար րնամթերքով։ Օրավարձը տղա-

Ուրից հայտնաբ»|Վւ±^ բարձրաքանդակ
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մարդու համար կազմում էր 1,5 լ, իսկ կնոջ 
համար՝ 0,75 լ զարկ։ Աշխատում էխն նաև ստ
րուկներ և կրենց հողը կորցրած համայնա
կաններ։ Վերջիններիս թվաքանակը շարու
նակ աճում էր, ինչը ստիպում էր արքաներին 
քայլեր ձեռնարկել՝ թույլ չտալու համայնքի 
ամբողջական քայքայումը։ Դրա համար 
նրանք անգամ արգելեցին համայնական հո
ղատարածքների առք ու վաճառքը։

Ուրի արքա Շուլգին և նրան հաջորդած որ
դիները մի շարք արշավանքներ ձեռնարկեցին 
դեպի հարևան երկրներ։

Շումերի և Աքքադի միացյալ թագավորու
թյունը Առաջավոր Ասիայի խոշորագույն պե
տություններից մեկն էր, որի սահմանները 
ձգվում էին Պարսից ծոցից մինչև Սիրիա և 
հայկական լեռնաշխարհի հարավ։ Ուրի III 
հարստության շրջանում ծաղկում ապրեց 

տնտեսությունը, անցկացվեցին նոր ջրանցք
ներ, զարգացման բարձր մակարդակի հասավ 
մշակույթը, հատկապես գրականությունը։

Սակայն Ուրի թագավորությունն ունեցավ 
կարճատև կյանք։ Դրա պատճառը դեռևս 
Ք.ա. XXI դ. վերջերից Միջագետք ներթա
փանցող քոչվոր ամորեական ցեղերի հապ 
ձակումներն էին։ Ամորեացիների հարձակում
ների հետևանքով Ուրի III հարստության 
ենթակայությունից դուրս եկան բազմաթիվ քա
ղաքներ։ Վերջին հարվածը Ուրին հասցրին 
հարևան էլամցիները։ Օգտվելով երկրում 
ստեղծված տնտեսական ծանր իրավիճակից՝ 
Ք.ա. 2003 թ. էլամցիները պաշարեցին և գրա
վեցին Ուրը՝ գերեվարելով հարստության վեր
ջին արքային և ողջ ազնվականությանը, տա
նելով մեծաքանակ ավար, այդ թվում՝ շումե- 
րա-աքքադական աստվածների արձանները։

Ուրի հարստության ժամանակաշրջանի քանդակն»ր
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Ամփոփում։ Այսպիսով՝ Ք.ա. XXIV դարի երկրորդ կեսին Աքքադի պետության հիմ
նադրումով ավարտվեց շումերական քաղաքակրթական աշխարհի քադաքական տրոհ– 
վածության դարաշրջանը։ Առաջին անգամ ոդջ Միջագետքը միավորվեց մեկ միասնա
կան պետականության մեջ։ Աքքադը Սարգոնի և նրա թոռան՝ Նարամսինի օրոք դուրս 
եկավ արտաքին աշխարհ՝ իրականացնելով նվաճումներ արևմուտքում, հյուսիսում և 
հարավ֊արևելքում։ Կուտիների մեկդարյա տիրապետությունից հետո Աքքադի քադաքա
կան ավանդույթները շարունակվեցին ի դեմս Շումերա-աքքադական միացյալ պետու
թյան։ Այս երկու պետությունների գոյության շրջանում դրվեցին կենտրոնացված պետա
կանության ձևավորման հիմքերը։ Այն դրսևորվեց արքայական իշխանության ամ
րապնդումով, արքայի անձի աստվածացումով։ Կենտրոնացման միտումը առկա էր նաև 
երկրի տնտեսական կյանքում։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Որտեղից և երբ Միջագետք ներթափանցեցին սեմական ցեղերը։ Ո՞վ էր Աարգոնը։ Ի՞նչ 
բարեփոխումներ իրականացրեց նա։ Ո՞ր պետությունները նվաճեց Աարգոնը։

2. Ո՞ւմ օրոք Աքքադի թագավորությունը եասավ իր եզորության բարձրակետին։ Ի՞նչ քայլեր 
ձեռնարկեց նա արքայական իշխանությունն ամրապնդելու նպատակով։

3. Ովքեր էին կուտիները, որքաւն տևեց նրանց իշխանությունը Միջագետքում։
4. Ներկայացրեք Շումերա-աքքադական թագավորության կառավարման եամակարգը։ Ի՞նչ 

տարածք էր զբաղեցնում այդ թագավորությունը։ Թվարկեք Ուրի III եարստության անկ– 
ման պատճառները։

3 Համաշխարհային պատմություն — 10
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§ 3. փոքրասիական
ՔԱՂԱՔԱԿՐԹԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԸ

Հին խեթական թագավորությունը

Նորքարիդարյան հեղափոխության ավար
տից հետո Փոքր Ասիայի տարրեր շրջաններում 
արդեն կային րազմաթիվ քաղաքակրթական 
կենտրոններ, որոնց րնակչության հիմնական 
զրաղմունքը երկրագործությունն էր, արհեստ
ները, առևտուրը։ Վերջիններիս զարգացման 
համար նպաստավոր պայմաններ էին ապահո
վում օգտակար հանածոների, հատկապես մե– 
տաղների հարուստ պաշարները։

Արդեն Ք.ա. III հազ. կեսերից փոքրասիա
կան հասարակությունը թևակոխեց վաղ պե
տականության փուլ, առաջ եկան քաղաք-պե- 
տություններ։ Ք.ա. II հազ. սկզրներին Փոքր 
Ասիան պատված էր նման պետական կազմա
վորումների խիտ ցանցով, որոնցից աչքի էին 
ընկնում Քանեսը, Կուսսարը, Խաթթուսա– 
սը և Պուրուսխանդան։ Այս քաղաք-պետո^ 
թյունները միավորելու նպատակով Ք.ա. XVIII 
դարում Կուսսարի տիրակալ Անիտտան 
գրավեց Նեսան՝ այն դարձնելով իր նստավայ
րը։ Այնուհետև նա գրավեց խաթական ցե
ղերի քաղաք Խաթթուսասը։ Պուրուսխան– 

դայի կառավարիչն ինքնակամ հպատակվեց 
Անիտտային՝ նրան զիջելով իր գլխավոր 
հարստությունը՝ երկնաքարային երկաթից 
պատրաստված գահն ու գայիսոնը։

Հին խեթական թագավորության ժամանա
կաշրջանում պետության մեջ պահպանվել էին 
դեռևս տոհմատիրական կարգերից եկող րա- 
զում սովորույթներ։ Կառավարման գործում մեծ 
էր ժողովրդական ժողովի՝ պանկուսի դերը։

Անիտտայի ժառանգներին վիճակված չէր 
երկար իշխել, և շուտով նրանց փոխարինեց 
նոր հարստությունը, որը ծագում էր Կուսսա– 
րից։ Այս արքայատան ներկայացուցիչներից 
Լաբարնա 1-ը ավարտին հասցրեց պետու
թյան կազմավորումը, որի սահմաններն ար
դեն ձգվում էին Կիլիկիայից մինչև Հալիսի •»- 
տարերան։ Նա արշավանքներ ձեռնարկեց դե
պի Արևմտյան Փոքր Ասիա՝ մինչև էգեյան ծո
վափ։ Լարարնայի անունը դարձավ պատվա
նուն րոլոր թագավորների համար, որոնք 
սկսեցին այդպես կոչվել։

Լարարնա 1-ի զարմիկը՝ Խաթթուսիլիս 
1-ը, մայրաքաղաքը փոխադրեց Խաթթուսաս, 
որը այդուհետև դարձավ Խեթական պետո^ 
թյան մշտական մայրաքաղաքը։ Նա հաղթա
կան պատերազմներ մղեց Հայկական լեռնաշ
խարհի և Սիրիայի մի շարք երկրների դեմ։

Խ»թական 
բարձրաքանդակն»ր
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Խաթթուսիլիսի վարած գործուն արտաքին 
քաղաքականությունը շարունակեց նրա հաջորդ 
Մուրսիլիս 1-ը (Ք.ա. մոտ 1540-1530 թթ.)։ 
Վերջինս նվաճեց Ցամհադի թագավորությու
նը, ջախջախեց հյուսիսային Միջագետքի 
խուռիներին, հաղթական արշավանք կա
տարեց դեպի Բարելոնիա (Ք.ա. 1531 թ.)։ 
Գրավելով Բարելոն քաղաքը՝ նա վերջ տվեց 
ամորեական արքայատան իշխանությանը և 
հսկայական ռազմավար ձեռք րերեց, այդ 
թվում՝ Բարելոնի գլխավոր աստված Մարդու– 
կի արձանը։

Սակայն խեթական տոհմային ազնվակա
նությանը ձեռնտու չէր արքայական իշխանու
թյան ամրապնդումը, և շուտով Մուրսիլիսը 
դարձավ դավադրության զոհ։

Երկրում սկսվեց մի քանի տասնամյակ 
տևող ներքին անկայունության շրջան։ Խաթ- 
թիում տիրող իրավիճակից օգտվեցին խուռի
ները՝ հետ գրավելով Սիրիան։ Մյուս կողմից՝ 
հյուսիսվւոքրասիական կասկերի ցեղերը 
գրավեցին Սև ծովին հարող խեթական տի
րույթները՝ նրանց մեկընդմիշտ կտրելով ծո
վից։ Խեթերը կորցրին իրենց տարածքների 
մեծ մասը, այդ թվում՝ Կիլիկիան, ուր կազմա
վորվեց պետություն՝ Մդանիյա (այժմ՝ Ադա- 
նա) կենտրոնով։

Երկրում խիստ թուլացավ արքայական իշ
խանությունը։ Այդ իսկ պատճառով խեթական 
արքա Տելեպինուսը ընդունեց մի օրենք, ըստ 
որի՝ այսուհետ գահն անցնելու էր միայն ար
քայի որդիներին՝ ըստ ավագության։ Խեթա
կան վերնախավը զրկվեց իր՝ նախկինում 
ունեցած ազդեցությունից։ Սրանով ծանր հար
ված հասցվեց տոհմատիրական կարգերի 
մնացուկներին և ամրապնդվեցին միապետո^ 
թյան հիմքերը։

Խեթական տերությունը

Ք.ա. մոտ 1450 թ. խեթական գահն անցավ 
ծագումով խուռի ազնվականական տոհմերից 
մեկի ներկայացուցիչ Թուդխալիաս 11-ին։

Նոր հարստության արքաներն անմիջա
պես վերսկսեցին արշավանքները դեպի 
Արևմտյան Փոքր Ասիա և Սիրիա՝ վորձելով 
հետ րերել կորցրածը։ Արքան իր հեռավոր ար
շավանքի ընթացքում նվաճեց էգեյան ծոՎա- 
վի 22 երկրներ, այդ թվում՝ Տարուիսա քա- 
ղաք-պետությունը, որը հոմերոսյան նշանա
վոր Տրոյան է։ Թուդխալիասը պարտության 
մատնեց Միտաննիին։ Այս արշավանքների 
արդյունքում խեթերը ստեղծեցին լայնածավալ 
տերություն, որի իսկական վերելքը սկսվեց 
XIV դ. կեսերից և կապված է Սուպիլուլիու– 
մաս 1-ի գործունեության հետ։

Սուպիլուլիումաս 1-ը մի շարք արշավանք
ներով իր տիրապետությունը հաստատեց գրե
թե ողջ Փոքր Ասիայի վրա՝ էգեյան ծովից 
մինչև Եվրատ գետ։ Նա վճռական պարտու
թյան մատնեց Միտաննիին՝ այն դարձնելով 
կախյալ թագավորություն։ Այնուհետև Սիրիայի 
տարածքներում ստեղծեց Կարքեմիշի և 
Խալպայի թագավորությունները՝ դրանց գա
հին րազմեցնելով իր որդիներին։ Եգիպտոսը 
նույնիսկ չվորձեց օգնել իր դաշնակից Մի
տաննիին։ Ավելին՝ խեթական րանակը մուտք 
գործեց Եգիպտոսին պատկանող հարավային 
Սիրիա։

Այսպիսով՝ Սուպիլուլիումասը ստեղծեց մի 
տերություն, որը ձգվում էր հայկական լեռնաշ
խարհի արևմտյան հատվածներից մինչև Պա- 
ղեստին, էգեյան ծովից և Կիպրոսից մինչև 
Բարելոնիայի սահմաններ։
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Սուպիլուլիումասի գործը շարունակեց 
նրա որդիներից Մուըսիլիս 11-ը (մոտ 
Ք.ա. 1318-1290 թթ.)։ Դրությունը վոխվեց 
նրա հաջորդների օրոք։ Ռամզես 11-ի օրոք 
վերստին հզորացած Եգիպտոսը ձգտում էր 
վերահաստատվել Փյունիկիայում և Սիրիա- 
յում։ Չնայած Ք.ա. 1274 թ. Քադեշի ճակա
տամարտում խեթերը պարտության մատնե- 
ցին Ռամզեսին, սակայն վերջինս չէր հրա
ժարվում իր ծավալողական նկրտումներից։ 
Փոքր Ասիայի արևմուտքում խեթերը ստիպ
ված էին դիմագրավել Մխխիյավա երկրի 
(Միկենյան հունաստան) և նրա դաշնակից
ների՝ խեթական տիրույթների վրա հարձա
կումներին։ Փոքր Ասիայի արևմուտքում ծա
վալված իրադարձությունների արձագանքնե
րը պահպանվել են հոմերոսի «Իլիական» 
պոեմում։ Լարված էին հարարերությունները 
Ասորեստանի հետ։ Այսպիսով՝ խեթական 
պետությունը ներքաշվեց պատերազմների մի 
շրջավուլի մեջ, որը թեև դանդաղ, րայց 
ուժասպառ էր անելու երկիրը։

Խեթական տերությունը րաղկացած էր 
քաղաքակրթական ամենատարրեր մակար
դակների վրա գտնվող երկրներից և ժողո 
վուրդներից։ Խեթերը չէին վորձում վերա
կազմավորել նվաճված երկրներում գոյո> 
թյուն ունեցող քաղաքական և տնտեսական 
կացութաձևը։ Այդ երկրների վրա դրված 
պարտավորությունները վերարերում էին հա
վատարմությանը, ռազմական ջոկատներ 
տրամադրելուն և հարկերին։ Այդպիսի տե
րությունը կարող էր գոյատևել միայն ուժեղ 
ռազմական մեքենայի առկայության դեպ
քում։ Միաժամանակ մի քանի հակառակորդ 
ների հարձակումների պայմաններում այն 
կարող էր վլուզվել։

Խեթական տերության տրոհումը

Իրավիճակն առավել րարդացավ երկրում 
տեղի ունեցող գահակալական պայքարի հե
տևանքով։ Խեթական արքայատունը տրոհվեց 
երկու ճյուղի, որոնք զուգահեռարար կառաՎա
րում էին երկիրը։

Իշխանության եկած Խաթթուսիլիս 111-ը 
(մոտ Ք.ա. 1265-1240 թթ.) Եգիպտոսի հետ 
կնքեց հաշտության պայմանագիր և իր ողջ 
ուժերն ուղղեց Ասորեստանի դեմ։ Սակայն 
նրան այդպես էլ չհաջողվեց Ասորեստանին 
դուրս մղել հյուսիսային Սիրիայից։

Խաթթուսիլիսի հաջորդների օրոք Ասորես
տանի, միկենյան հույների և մյուս հակառա
կորդների դեմ մղվող պայքարում, ինչպես նաև 
ներքին երկպառակչական պատերազմներում 
վերջնականապես սպառվեցին խեթերի ուժե
րը։ Իրավիճակը րարդանում էր նաև Փոքր 
Ասիայում տևական երաշտի պատճառով։ 
Նրանք կորցրին ողջ Արևմտյան Փոքր Ասիան, 
Կիպրոսը։ Ք.ա. XII դ. սկզրին Խեթական տե
րությունը տրոհվեց։ Պահպանվեցին միայն 
տերության առանձին շրջաններ՝ Թտըխուն– 
տասան և Կաըքեմիշը։

Այդ պահից սկսվում է հին վոքրասիական 
քաղաքակրթության պատմության նոր վուլ, որ 
կոչվում է ուշ խեթական կամ լուվիական։ 
Սակայն վերոհիշյալ արքայատոհմերը չկարո
ղացան երկար պահպանել իրենց տարածքը։ 
Դրանք նույնպես տրոհվեցին ավելի մանր պե
տական կազմավորումների։ Սրանք սեպա
գրական աղրյուրներում հանդես են գալիս 
Խաթթի ընդհանրական անունով։ Ք.ա. VIII 
դարի վերջերին՝ Ասորեստանի կողմից նվաճ
վելուց հետո, «Խաթթի» անվանումը դարձավ 
զուտ աշխարհագրական հասկացություն։
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Ամփոփում։ Այսպիսով՝ Ք.ա. III հազ. կեսերից Փոքր Ասիայում պետականության 
ձևավորման գործընթացն ավարտվեց Ք.ա. XVII դարում Հին խեթական թագավորության 
ստեղծմամբ։ Այն շուտով վերածվեց թերակդզու ամենահզոր պետության, իսկ Ք.ա. XV դա
րից սկսած՝ ակտիվորեն մուտք գործեց նաև Սիրիա՝ վերածվելով առաջատար ռազմա
քաղաքական ուժի։ Իր գոյության վերջին երկու դարերի ընթացքում Խեթական տերու
թյունը Առաջավոր Ասիայի ամենախոշոր պետական կազմավորումն էր։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ պետական կազմավորումներ էին ստեղծվել Փոքր Ասիայում Ք.ա. II հազ. սկզրներին։ 
Ո՞ւմ օրոք ավարտվեց Փոքր Ասիայի միավորումը։

2. Ո՞ր ուղղություններով էր Մուրսիլիս 1-ը արշավանքներ իրագործում։ Ի՞նչ նպատակ էր հե
տապնդում Տելեպինուսի՝ գահաժառանգման մասին օրենքը։

3. Երր է սկսվել Խեթական տերության վերելքը, ում հետ է կապված այն։ Նշեք նրա ստեղծած 
տերության սահմանները։

4. Ներկայացրե°ք Խեթական տերության անկման պատճառները։
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§ 4. ԱՍՈՐԵՍՏԱՆԸ Ք.Ա. 111-1 
ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿՆԵՐՈՒՄ

Ասորեստանյան պետության 
ծնունդը

Աշուր քաղաքը Տիգրիս գետի և նըա վտակ 
Մեծ Զաբի միախառնման վայրում էր։ Քաղաքի 
անվանումը ծագում է Աշուր աստծո անունից։ 
Վերջինս այն լեռան աստվածն էր, որի վրա 
հիմնվել էր բնակավայրը։

Ք.ա. XX ղ. սկզբներին Աշուրում սկսում են 
մեծ ղեր խաղալ աքքաղացիները, և այստեղ 
հաստատվում է աքքաղական հարստություն։

Աշուրի պետության (Ասորեստան) վերելքը 
նախ և առաջ պայմանավորված էր առևտրի և 
արհեստների զարգացումով։ Աշուրով էին 
անցնում Արևելամիջերկրածովյան ավազանը, 
Փոքր Ասիան, Հայկական լեռնաշխարհն ու 
Կովկասը Սիրիային և Միջագետքին կապող 
առևտրական գլխավոր մայրուղիները։ Աշուրն 
իր առևտրական գաղութները հիմնեց հենց 
այղ մայրուղիների հանգուցակետերում՝ հում
քի աղբյուրներին առավել մոտ, հատկապես 
Փոքր Ասիայում։ Աշուրցի առևտրականները 
գլխավորապես զբաղվում էին մետաղի հումքի 
ներմուծմամբ (պղինձ, բրոնզի համաձուլ
վածք, արծաթ և այլն), ինչից Միջագետքը 
զուրկ էր։ Արտահանում էին գերազանցապես 
արհեստագործական արտաղրանք, ինչպես 
նաև անագ, որը բերվում էր հեռավոր Աֆ– 
ղանստանից։

Ք.ա. XIX ղ. արևմուտքից ղեպի Միջա
գետք սկսվեց սեմախոս ամորեական ցեղերի 
(աքքաղ. ամուրրու՝ «արևմուտք» բառից) 
ներհոսքը։ Կարճ ժամանակում եկվորները 
տիրեցին Միջագետքի բերրի հողերին և այս
տեղ ստեղծեցին իրենց իշխանությունները։ 
Ամորեացիների հարձակումները առևտրա
կան ուղիների և բնակավայրերի վրա խափա
նեցին առևտուրը, ինչը ծանր անղրաղարձավ 
Աշուրի տնտեսական հզորության վրա։ Այղ է 
պատճառը, որ Աշուրի ազնվականությունը 
հրավիրեց ամորեական ցեղերից մեկի առաջ- 
նորղ Շամշի-Ադդուին, որը հռչակվեց Աշուրի 
արքա։

Նրա իշխանության օրոք Աշուրը նոր վերելք 
ապրեց՝ ձեռնամուխ լինելով տարածքային

Սալմանասար 1–ը կ»նաց ^ռի մոտ

նվաճումների։ Շամշի –Աղղուն գրավեց գրեթե 
ողջ Սիրիան, իսկ արշավանքներից մեկի ժա
մանակ նրա զորքը ղուրս եկավ Միջերկրակա
նի ծովափ։ Արևմուտքում տերության սահման
ները հասնում էին մինչև Զագրոսյան լեռներ։

Սակայն Շամշի–Աղղուի տերությունը կար
ճատև կյանք ունեցավ։ Ամորեացիներն ի վի
ճակի չեղան յուրացնելու գրավված երկրները, 
և Շամշի-Աղղուի մահից հետո նրա կերտած 
տերությունը սկսեց քայքայվել։ Շուտով Աշուրը 
կտրվեց իր փոքրասիական գաղութներից, 
որոնք քիչ ավելի ուշ ղաղարեցին գոյություն 
ունենալուց: Իսկ բուն Աշուր քաղաքը նվաճվեց 
Բաբելոնիայի արքա Համմուրապիի զորքերի 
կողմից։

Բաբելոնյան տիրապետությունը ևս երկար 
չշարունակվեց։ Հաջորղ ղարում Աշուրը 
նվաճվեց նորաստեղծ Միտաննիի կողմից և 
մնաց վերջինիս գերիշխանության տակ մինչև 
Ք.ա. XIV ղ. կեսերը։
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Միջին ասորեստանյան պետությունը

Ք.ա. XV ղարի սկզբներին Ասորեստանը 
փորձեր ձեռնարկեց անկախանալու ուղղու
թյամբ։ Այղ նպատակով ասորեստանյան 
արքաները ձգտում էին հենվել Եգիպտոսի 
վրա։ Օգտվելով Միտաննիի ծանր վիճակից՝ 
Ասորեստանը գրավեց միտաննական որոշ 
տարածքներ։ Ասորեստանի ռազմաքաղաքա
կան վերելքը շարունակվեց հատկապես Սալ– 
մանասար 1-ի օրոք (Ք.ա. 1263-1234 թթ.)։ 
Նրա զորքերն արևմուտքում հասան մինչև 
Կարքեմիշ։ Նա նաև արշավանքներ իրագոր
ծեց ղեպի հայկական լեռնաշխարհ՝ բախվե
լով Ուրուատրի միության հետ։

Միջին ասորեստանյան պետությունն իր 
հզորության բարձրակետին հասավ Թուկուլ– 
թի-Նինուրտա 1-ի իշխանության տարինե
րին (Ք.ա. 1233-1197 թթ.)։ Նա հերթական 
անգամ արշավեց Սիրիա՝ այստեղից վերա- 
ղառնալով հարուստ ռազմավարով և տանելով 
մոտ 30000 ռազմագերի։ Բացի այղ, նրան հա
ջողվեց անգամ նվաճել Բաբելոնը։ Ասորես
տանյան արքան արշավանքներ ձեռնարկեց 
ղեպի հայկական լեռնաշխարհ՝ բախվելով 
Նաիրի միության հետ։

Թուկուլթի-Նինուրտա 1-ը ղավաղրության 
զոհ ղարձավ, և երկիրը, ուր բռնկվել էին գա
հակալական կռիվներ, առժամանակ նահանջ 
ապրեց։ Ասորեստանը կորցրեց իր նվաճած 
երկրների մեծ մասը։

Ասորեստանը կարճատև վերելք ապ
րեց Թիգլաթպալասար 1-ի օրոք Ք.ա. XI դա
րի սկզբներին։ Նվաճելով հյուսիսային Սի
րիան՝ նա ներխուժեց հարավարևելյան Փոքր 
Ասիա։ Թիգլաթպալասարը նոր հաղթանակ
ներ տարավ Նաիրյան երկրների նկատմամբ' 
իր արշավանքներից մեկի ժամանակ ղուրս 
գալով Վանա լճի ափեր:

Թիգլաթպալասարի օրոք երկրի առջև ծա
ռացած հիմնական խնղիրը արևմուտքից և 
հյուսիսից զանազան ցեղերի պարբերական 
շարժումներն էին ղեպի Ասորեստան։ Մասնա
վորապես արամեացիների ղեմ պայքարում 
Ասորեստանը կորցրեց կենսական տարածք
ներ և գրեթե մեկուկես ղար հազիվ էր պահ
պանում իր գոյությունը։

Ասոր»ստանի արքա Սար^ոն 11—ը 
արքայազն Սինաք»րիբի հ»տ

Նոր ասորեստանյան տերությունը

Տևական անկումից հետո՝ Ք.ա. IX ղարի 
սկզբներին, Ասորեստանը սկսում է վերա
կանգնել ազղեցության նախկին գոտիները։ 
Այս առումով մեծ հաջողությունների հասավ 
Նոր ասորեստանյան տերության կերտող 
Աշուրնածիրպալ 11-ը (Ք.ա. 884-858 թթ.)։

Նրա օրոք արևմուտքում Ասորեստանը 
նվաճեց մինչև Կարքեմիշ ձգվող տարածքը՝ 
հերթական անգամ հասնելով Եփրատ գետի 
ափ։ Արշավանքներից մեկի ժամանակ նրա 
զորքերը անգամ ղուրս եկան Միջերկրական 
ծով։ Նա հաղթանակներ տարավ նաև Բաբելո 
նիայի նկատմամբ՝ նրանից նվաճելով բազմա
թիվ սահմանային քաղաքներ։ Ասորեստանի 
նվաճողական քաղաքականությունը շարունա
կեց որղին՝ Սալմանասար 111-ը։

Իր կառավարման ընթացքում նա տարբեր 
ուղղություններով ձեռնարկեց ավելի քան 30 
արշավանք։ Նրա առաջին արշավանքներից 
մեկն ուղղված էր ղեպի հայկական լեռնաշ
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խարհ՝ նորաստեղծ Ուրարտական պետու
թյան ղեմ։ Ասորեստանը ստիպված էր նաև 
ծանր պայքար մղել Սիրիայում։

Սալմանասար 111-ի կառավարման վեր 
ջին տարիներն անցան ներքաղաքական 
լարված պայքարում, ինչը կապված էր գահա
ժառանգության խնղրի հետ։ Ասորեստանյան 
արքան, շրջանցելով ավագ որղուն, գահա
ժառանգ էր հռչակել իր կրտսեր որղիներից 
մեկին։ Արղյունքում արքայի ավագ որղու 
գլխավորությամբ բռնկվեց ապստամբու
թյուն, որն արագորեն տարածվեց ողջ երկ- 
րում։ Միայն վեցամյա ծանր պայքարից հետո 
իրավիճակը կարգավորվեց։

Ք.ա. VIII ղարի առաջին կեսին Ասորեստա
նը կտրուկ անկում ապրեց և մի պահ կանգնեց 
գրեթե կործանման եզրին։ Դա պայմանավոր
ված էր ինչպես տասնամյակներ տևող պատե
րազմներով, այնպես էլ Վանի թագավորության 
վերելքով, հատկապես Մրգիշտի 1-ի և Սար– 
դուրի 11-ի օրոք։

Իրավիճակը փոխվեց Թիգլաթպալա– 
սար 111-ի (Ք.ա. 744-727 թթ.) օրոք։

Թիգլաթպալասարը Ք.ա. 743 թ. պարտո> 
թյան մատնեց ուրարտական արքա Սարղուրի 
11-ին, նվաճեց Ուրարտուի գերիշխանության 
տակ գտնվող մի շարք երկրներ։

Այս հաղթանակները հնարավորություն 
տվեցին Թիգլաթպալասարին ազատորեն 
գործելու այլ ուղղություններում։ Դեպի արև
մուտք ուղղված արշավանքներով նա նվաճեց 
փյունիկյան ծովափն ու Պաղեստինը՝ հասնե
լով մինչև Եգիպտոսի սահման։ Անգամ եգիպ
տական փարավոնը ստիպված էր հարկ տալ 
Թիգլաթպալասարին։

Նրա նվաճումների արղյունքում Ասորես
տանի տարածքները կրկնապատկվեցին։ Մի֊ 
ջագետքի մյուս խոշոր պետությունը՝ Բաբելո 
նիան, հայտնվեց ասորեստանյան փաստացի 
շրջափակման մեջ։ Բաբելոնիան ապրում էր 
խոր ճգնաժամ այստեղ ծավալված գահակա
լական պայքարի պատճառով։ Դրանից չհա
պաղեց օգտվել ասորեստանյան արքան։ Ք.ա. 
729 թ. Թիգլաթպալասարը գրավեց Բաբելո– 
նը և հռչակվեց բաբելոնյան արքա։

Ասորեստանի գործուն արտաքին քաղա
քականությունը շարունակեց Սարգոն 11-ը 

(Ք.ա. 721-705 թթ.)։ Իր կառավարման տա
րիները նա անցկացրեց՝ պատերազմելով բո
լոր ճակատներում։ Նա գրավեց Սամարիան և 
շարժվեց ղեպի եգիպտական սահման։ հետա
գայում Ասորեստանը նույնիսկ իր գերիշխա
նությունը հաստատեց Կիպրոսում։ Օգտվելով 
այն հանգամանքից, որ ուրարտական արքան 
ծանր պարտություն էր կրել կիմերական 
ցեղերից՝ Սարգոնը Ք.ա. 714 թ. խոշոր ար
շավանք ձեռնարկեց ղեպի Ուրարտու, որն 
ավարտվեց հաղթանակով։

Ասորեստանյան արքան էապես ընղարձա- 
կեց երկրի սահմանները նաև հարավարևել
յան Փոքր Ասիայում ի հաշիվ լուվիական պե
տությունների։ Այստեղ, սակայն, Ք.ա. 705 թ. 
տեղի ունեցած ճակատամարտում ասորես
տանյան բանակը պարտվեց, զոհվեց նաև 
Սարգոնը։ Գահն անցավ նրա որղի Սինաքե– 
րիբին։

հետագա տարիներին ասորեստանցինե
րից ավելի ու ավելի մեծ ջանքեր էին պա
հանջվում նվաճված երկրները վերահսկա 
ղության տակ պահելու համար։ Թեև ասո- 
րեստանյան որոշ արքաներ շարունակում 
էին վարել գործուն նվաճողական քաղաքա
կանություն, սակայն ղա նրանց վերջին հա
ջողությունն էր։ Լարված իրավիճակ ստեղծ
վեց հատկապես ասորեստանյան տիրապե
տության տակ գտնվող Բաբելոնում, որը մեկ 
անգամ չէ, որ փորձել էր ապստամբելով 
հասնել անկախության։

Օգտվելով Ասորեստանում սկսված գահա
կալական պատերազմներից՝ քաղղեացի ցե
ղապետ Նաբոպալասարը գրավեց Բաբելոնը 
և Ք.ա. 626 թ. թագաղրվեց որպես Բաբելո 
նիայի արքա։ Ծանր պայքարով ազատագրե
լով իր երկիրը՝ Նաբոպալասարը պատե 
րազմը տեղափոխեց ասորեստանյան տա
րածք։ Այս շրջանից սկսած՝ Ասորեստանը 
ստիպված էր պարզապես գոյության պայքար 
մղել։ Ք.ա. 612 թ. մայրաքաղաք Նինվեի ան
կումից հետո Ասորեստանը, ըստ էության, 
ղաղարեց գոյություն ունենալուց, թեև տերո^ 
թյան արևմուտքում առժամանակ շարու
նակում էին պահպանվել ասորեստանյան 
պետականության ավանղույթները։
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Ամփոփում։ Այսպիսով՝ Ք.ա. X դարի վերջերից Ասորեստանը սկսում է աստիճա
նաբար դուրս գալ շուրջ 150 տարի տևած խոր ճգնաժամից և արդեն հաջորդ դարում 
տարածապես ընդարձակվում է։ Սալմանասար 111-ից սկիզբ է առնում Ասորեստանի 
ծավալման քադաքականությունը, որն իր բարձրակետին հասավ Թիգլաթպալասար 
111-ի և Սարգոն 11-ի օրոք։ Ստեդծվեց մի լայնածավալ տերություն, որը ձգվում էր Իրա
նական բարձրավանդակից մինչև Միջերկրական ծով և Արևելյան Փոքր Ասիայից ու 
Հայկական լեռնաշխարհի հարավարևմտյան սահմաններից մինչև Պարսից ծոց։ Ասո
րեստանյան արքաները ձգտում էին այս ընդարձակ տերությունը միավորել մեկ մի
ասնական պետական կառույցում։ Ք.ա.Ժ11 դարում տերությունը ճեդքեր տվեց, որ պայ
մանավորված էր նաև նվաճված երկրների ապստամբություններով և ներքադաքա- 
կան բարդություններով։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչով էր պայմանավորված Աշուրի պետության վերելքը։ Ի՞նչ էին ներմուծում և արտահա
նում աշուրցի առևտրականները։ Ձեր կարծիքով՝ ինչու Շամշի-Աղուի մահից հետո նրա 
կերտած տերությունը սկսեց քայքայվել։

2. Ի՞նչ նպաստավոր պայմաններ էին ստեղծվել Ասորեստանի վերելքի համար։ Ո՞ր արքայի 
օրոք այն հասավ իր հզորության գագաթնակետին։

3. Ե՞րբ է սկսվել Ասորեստանի նոր վերելքը, ում անվան հետ է կապված այն։ Ասորեստանի 
թագավորներից ով էր փորձում կասեցնել Ուրարտուի վերելքը։

4. Ի՞նչ քայլեր ձեռնարկեց Թիգլաթպալասար 111-ը արքայական իշխանությունն ամրապնղե- 
լու նպատակով։ Ինչով ավարտվեց Ասորեստանի և Ուրարտուի հակամարտությունը Թիգ
լաթպալասար 111-ի օրոք։ Ներկայացրեք Ասորեստանի արտաքին քաղաքականությունը 
Սարգոն 11-ի օրոք։

5. Ձեր կարծիքով՝ ինչու Ասորեստանը կործանվեց։ 1՞րբ և ով հասցրեց Ասորեստանին վեր
ջին հարվածը։

41



Հին շրջան

§ 5. ԲԱԲԵԼՈՆԻԱՆ Ք.Ա. 11-1 
ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿՆԵՐՈՒՄ

Բաբելոնիան ամորեացիների 
և կասիտների օրոք

Ք.ա. XX ղարում ամորեական ցեղերի մի 
մասը սկսեց զանգվածաբար հաստատվել 
Կենտրոնական Միջագետքում։ Այստեղ՝ Եվ^ 
րատ և Տիգրիս գետերի առավելագույն մեր
ձեցման վայրում, նրանք հիմնեցին իրենց թա
գավորությունը, որի կենտրոն ղարձավ Բաբե– 
լոն քաղաքը։

Սկզբնապես Բաբելոնիան քաղաքական 
թույլ կազմավորում էր և Միջագետքի կյան
քում չուներ էական ղերակատարություն։ 
Բաբելոնիայի ռազմաքաղաքական վերելքը 
սկսվեց Համմուրապի արքայի օրոք 
(Ք.ա. 1792-1750 թթ.)։ Վերջինս նախ և 
առաջ նվաճեց մի շարք ամորեական ցեղա
պետություններ և հարավային Միջագետքի 
քաղաքներ։ Այնուհետև բաբելոնյան զորքերը 
գրավեցին Աշուրը և հաղթական արշավանք
ներ կատարեցին ղեպի էլամ։ համմուրապին 
իր տիրապետությունը հաստատեց ողջ Մի
ջագետքի վրա։

Նա ձգտում էր ռազմական ուժով նվաճված 
պետությունը ամրապնղել նաև ներսից։ Այղ 
նպատակով նրա հրամանով հավաքվեցին Մի
ջագետքում նախորղ ղարաշրջաններում 
ստեղծված օրենքների ժողովածուները, ղրանք 
հիմնավորապես վերամշակվեցին, և կազմվեց 
միասնական օրենսգիրք։ Դա միջազգային 
իրավունքի պատմության մեջ առաջին 
հիմնավոր փորձն էր իրավական պետու
թյան ստեղծման ճանապարհին։

համմուրապիի որղու օրոք Բաբելոնիան 
բախվեց լուրջ խնղիրների հետ։ Շուտով էլամի 
արքայի արշավանքի հետևանքով Բաբելոնի 
այի վերահսկողությունից ղուրս եկավ հարա
վային Միջագետքը։ Մինչ այղ նրան մեծ 
ղժվարությամբ էր հաջողվել ճնշել երկրում 
սկսված ապստամբությունները։ Բաբելոնիան 
աստիճանաբար զիջում էր իր ղիրքերը տարա
ծաշրջանում։

Բաբելոնիայի ամորեական հարստությունը 
անկում ապրեց Ք.ա. 1531 թ., երբ խեթական 

արքա Մուրսիլիս 1-ը մտավ Միջագետք և 
գրավեց Բաբելոնը։

Ամորեական հարստության անկումից հե
տո քաղաքական գերիշխանությունն անցավ 
կասիտական ցեղերին։

Կասիտներից զգալի ժամանակ և ջան
քեր պահանջվեցին՝ երկրում իրենց տիրա
պետությունը հաստատելու համար։ Ամրա- 
պնղելով իրենց իշխանությունը՝ կասիտա- 
կան արքաները իրականացրին շինարարա
կան լայն գործունեություն. վերականգնվե
ցին կիսավեր տաճարները, կառուցվեցին 
նորերը։ Կասիտ արքա Կուրիգալզու 1-ը 
Բաբելոնից ոչ հեռու կառուցեց նոր մայրա
քաղաք։ Կասիտներն արագորեն ձուլվեցին 
Միջագետքի բնակչության հետ՝ ընղունելով 
նրանց մշակույթն ու լեզուն։

Բաբելոնիան կասիտների օրոք վարում էր 
գործուն արտաքին քաղաքականություն, մի 
պահ նրանց իշխանությունը տարածվեց նաև 
Աշուրի վրա։ Կասիտ արքա Կուրիգալզու 11-ը

Համմուրապիի օր»նս^րքի քարի ^րին հաւ/^ւ^ը
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հաղթեց էլամին և գլւավեց Սուսան 
(հետագայի Շոշը)։ Սակայն վերելքը եըկաը 
չշարունակվեց։ Հզորացող Ասորեստանը պայ
քար սկսեց Բաբելոնիայի դեմ, որը վերաճեց 
տևական հակամարտության։ Երկրի գլխին 
մշտապես կախված էր ասորեստանյան սպառ
նալիքը։ Դրությունը բարդանում էր նաև էլամ– 
ցիների ձեռնարկած արշավանքների պատճա
ռով։ Կասիտները դժվարանում էին անխախտ 
պահել երկրի սահմանները, ապահովել Բաբե– 
լոնիան միջազգային առևտրական ուղիներին 
կապող ճանապարհների անվտանգությունը։

Ք.ա. XIII դ. խորացավ Բաբելոնիայի քա
ղաքական անկումը։ Ասորեստանի արքա Թու– 
կուլթի-Նինուբտա 1-ը պարտության մատ^ 
նեց կասիտ արքային և գրավեց Բաբելոնը։

Սակայն Բաբելոնիային սպառնացող 
գլխավոր վտանգը ոչ թե Ասորեստանն էր, այլ 
էլամը։ Բաբելոնիայի վերջին արքան պարտու
թյուն կրեց էլամցիներից և գերեվարվեց էլամ։ 
Բաբելոնը վերածվեց էլամական նահանգի։

Նորբաբելոնյան թագավորության 
կազմավորումն ու վերե/քը

Ք.ա. VIII դ. երկրորդ կեսին Բաբելոնիան 
նվաճվեց Ասորեստանի արքա Թիգլաթպալա
սար 111-ի կողմից։ Դրանից հետո շուրջ հար 
յուր տարի երկիրը Ասորեստանի տիրապետու
թյան տակ էր։ Սակայն ասորեստանցիներին 
չհաջողվեց լիակատար վերահսկողություն 

սահմանել Բաբելոնիայի նկատմամբ։ Բաբե
լացիներն օգտագործում էին ամեն հարմար 
առիթ՝ անկախությունը վերականգնելու հա
մար։ Այդ պայքարում առաջատար ուժը դարեր 
առաջ Բաբելոնիայում հաստատված քաղդեա
կան ցեղերն էին։ Սովորաբար նրանք դաշ
նակցում էին Ասորեստանի հակառակորդ էլա
մի հետ։

Ք.ա. 626 թ. Նաբոպալասաբի գլխա
վորած պայքարն ավարտվեց Ասորեստանի 
կործանմամբ։ Սկսվեց Առաջավոր Ասիայում 
նորբաբելոնյան գերիշխանության դարա
շրջանը։ Բաբելոնիան իր հզորության բարձ
րակետին հասավ Նաբուգոդոնոսոբ 11-ի 
օրոք (Ք.ա. 605-562 թթ.)։

Նաբուգոդոնոսոր 11-ը վարում էր ակտիվ 
արտաքին քաղաքականություն։ Նա ձգտում 
էր դուրս գալ Միջերկրական ծով՝ տիրելու 
Ասորեստանի նախկին՝ արևմտյան նահանգ
ները։ Այստեղ նրա գլխավոր հակառակորդը 
Եգիպտոսն էր, որը ևս փորձում էր տիրել ասո
րեստանյան ժառանգությանը։ Պայքարն ըն
թանում էր Սիրիայի, Փյունի կիայ ի և Պաղես - 
տինի տարածքներում։

Պատերազմն այստեղ ընթանում էր փոփո
խակի հաջողությամբ։ Միայն Ք.ա. 597 թ. բա
բելոնյան զորքերը գրավեցին Հուդայի թագա
վորության մայրաքաղաք Եբուսաղեմը։ Նա- 
բուգոդոնոսորը հրեաների նոր թագավոր նշա
նակեց և վերադարձավ՝ տանելով հարուստ 
ռազմավար և շուրջ 10000 գերիների։

Պարսիկ զին^րներ
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Եգիպտոսը, սակայն, չէր հաշտվում Բաբե- 
լոնիայի հզորության հետ և նրա ղեմ էր ղրղում 
պաղեստինյան ու փյունիկյան իշխանություն
ներին։ Արղյունքում Բաբելոնիայի տիրապե
տությունն արևմուտքում ըստ էության վերաց
վեց։ Դրան գումարվեց Հուղայի թագավորոա 
թյան նոր ապստամբությունը։

Նաբուգողոնոսորը ստիպված էր հերթա
կան անգամ արշավել Պաղեստին։ Նրա զոր 
քերը կարողացան այստեղից ղուրս մղել 
եգիպտացիներին, պաշարել Երուսաղեմը և 
Ք.ա. 587 թ. գրավել այն։ Նաբուգողոնոսորը 
հրամայեց կուրացնել հրեաների թագավորին, 
նրա որղիները մահապատժի ենթարկվեցին, 
ազնվականությունը բնաջնջվեց։ Հուղայի թա
գավորությունը վերացվեց և որպես նահանգ 
կցվեց Բաբելոնիային։ Նաբուգողոնոսորի 
հրամանով ավերվեցին քաղաքի պարիսպներն 
ու Երուսաղեմի տաճարը, իսկ բազմահազար 
բնակիչներ գերեվարվեցին Բաբելոնիա։ Բա
բելոնյան արքան նաև վերականգնեց իր իշ
խանությունը փյունիկյան ծովափում։

Նաբուգողոնոսոր 11-ի օրոք Բաբելոնիան 
ապրում էր ծաղկուն օրեր։ Երկրում իրակա
նացվեցին խոշոր շինարարական աշխա
տանքներ։ Դրանց գլուխգործոցը Բաբելոնի 
պարիսպներն էին և քաղաքի գլխավոր տաճա
րային համալիրը, ուր վեր էր հառնում զիկկու– 
րաւոը (Բաբելոնյան աշտարակը)։ Նաբուգո
ղոնոսորը հիմնեց նաև նշանավոր Կախովի 
այգիները, որը հետագա ավանղությունը վե
րագրում էր Շամիրամին։ Բաբելոնը 
վերածվեց Առաջավոր Ասիայի խոշորագույն 
քաղաքի՝ շուրջ 200000 բնակչությամբ։

Բաբելոնիան հետագա արքաների օրոք

Նաբուգողոնոսորի մահից հետո Բաբե
լոնիայի խոշոր վաճառականական տները և 
քրմությունը սկսեցին միջամտել գահակա
լության խնղրին՝ ձգտելով իշխանության բե
րել իրենց ղրածոներին։ Ի վերջո գահն ան
ցավ ծագումով արամեացի Նաբոնիդին 
(Ք.ա. 556-539 թթ.)։

Նաբոնիղը սկսեց բարեփոխել բաբելոնյան 
ղիցարանը։ Նա գերագույն Մարղուկ աստծո 
փոխարեն ղիցարանում առաջ էր մղում Լուսնի 
աստված Սինին, միջամտում էր տաճարների 

գործերին, քրմապետ էր կարգում իր մերձա
վորներին։ ժամանակի ընթացքում նա ղաղա- 
րեց մասնակցել Մարղուկ աստծո հետ կապ
ված կարևորագույն ծեսերին։

Նաբոնիղի գործողությունները թշնամաբար 
ընղունվեցին հատկապես Մարղուկ աստծո 
քրմերի կողմից։ Սակայն նրան աջակցում էր 
երկրի առևտրական վերնախավը, ինչը հաՎա
սարակշռում էր քրմության ընղղիմությանը։ Ին
քը՝ Նաբոնիղը, վարում էր հենց այս խավի շա
հերից բխող արտաքին քաղաքականություն։

Ք.ա. 553-552 թթ. նա արշավանքներ 
ձեռնարկեց ղեպի Լիբանան և Պաղեստին։ 
Բաբելոնյան զորքերը Արաբական թերա- 
կղզում՝ Հիջազում, գրավեցին քարավանա
յին ճանապարհների երկայնքով ընկած մի 
շարք օազիսներ։ Դրանց թվում էին Տեյման 
և Յաթրիբը (վերջինս հետագայի Մեդինան 
է՝ իսլամի սրբազան քաղաքներից մեկը)։ 
Այստեղով էին անցնում առևտրական 
կարևոր մայրուղիները, որոնց վերահսկողու
թյունը շահավետ էր Բաբելոնիայի համար։ 
Նաբոնիղը հաստատվեց Տեյմայում՝ այստեղ 
անցկացնելով տասը տարի։ Բաբելոնի կա
ռավարումը նա հանձնարարեց որղուն։

Մինչ արքան գտնվում էր Տեյմայում, լար
վեցին Բաբելոնիայի հարաբերությունները 
պարսկական տերության հետ, որը գրավել էր 
հարակից երկրները և շրջափակման մեջ 
վերցրել Բաբելոնիան։ Բաբելոնիայի շրջափա
կումը ղժգոհություն առաջացրեց խոշոր վա
ճառականության մոտ։ Մարղուկ աստծո քրմե- 
րը ևս միացան ղժգոհներին՝ փորձելով իրա
վիճակն օգտագործել իրենց ղիրքերը վերա
կանգնելու համար։

Նաբոնիղի ղեմ կազմակերպվեց դավադ
րություն։ Իսկ այղ ժամանակ՝ Ք.ա. 539 թ., 
Կյուրոսի բանակը ներխուժեց Բաբելոնիա։

Բաբելոնյան զորքերը չկարողացան ղի- 
մագրավել պարսիկներին։ Շուտով առանց 
մարտի գրավվեց նաև Բաբելոնը։ Գերի ընկած 
Նաբոնիղը աքսորվեց։ Կյուրոսը Բաբելոնիան 
միացրեց իր տերությանը։

Սրանով ավարտվեց նոր Բաբելոնյան տե
րության անկախ գոյությունը։ Պարսիկները 
պահպանեցին բաբելոնյան թագավորությունը։ 
Տարիներ անց այն վերածվեց Աքեմենյան 
րության սատրապության։
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Ամփոփում։ Ուրի III հարստության անկումից հետո Միջագետքում քաղաքական գե
րիշխանությունը սկսեց անցնել արևմուտքից եկած ամորեական ցեղերի ձեռքը։ Վերջին
ներիս ստեղծած պետություններից էր Բաբելոնիան։ Ք.ա. XVIII դ. Բաբելոնիան ռազմա
քաղաքական վերելք ապրեց շնորհիվ արքա Համմուրապիի։ Ք.ա. XV-XIV դդ. սկսվում է 
Բաբելոնիայի նոր վերելքը այստեղ հաստատված կասիտական հարստության օրոք։ 
Կասիտական հարստության անկումից հետո Բաբելոնիան ընկավ Ասորեստանի տիրա
պետության տակ։ Ք.ա. 626 թ.՝ անկախանալուց հետո, Բաբելոնիան արագ վերելք ապ
րեց։ Շնորհիվ Նաբուգոդոնոսոր 11-ի նվաճումների՝ այն վերածվեց Առաջավոր Ասիայի 
հզորագույն տերության։ Բաբելոնիայի հզորությունը սկսեց տեղի տալ ներքին երկպա
ռակությունների և պարսկական պետության հզորացման պատճառով։ Ք.ա. 539 թ. պար
սից արքա Կյուրոս Մեծը գրավեց Բաբելոնիան։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ե՛րբ վերականգնվեց Բաբելոնիայի անկախությունը և ում գլխավորությամբ։ Ինչի՛ շնորհիվ 
Բաբելոնիան հաջողության հասավ Ասորեստանի ղեմ պայքարում։

2. Ներկայացրեք Նաբուգողոնոսոր 11-ի արտաքին քաղաքականության արղյունքները։ 
Փաստերով հիմնավորեք, որ նրա օրոք Բաբելոնիան իրոք վերելք էր ապրում։

3. Ի՛նչ քայլեր ձեռնարկեց Նաբոնիղը՝ իր իշխանությունն ամրապնղելու համար։ Ինչո՛ւ քրմե- 
րի մի մասը թշնամաբար ընղունեց նրա գործողությունները։

4. Որոնք էին Բաբելոնիայի անկախության վերացման պատճառները։
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§ 6. ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱՎԱՆԴԱԿԸ 
Ք.Ա. 111-1 ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿՆԵՐՈՒՄ

էլամը Ք.ա. 111-1 հազարամյակներում

Ք.ա. III հազ. Իրանական բարձրավանղա– 
կի արևմուտքում ձևավորվեցին առաջին քա
ղաք-պետությունները։ Միավորվելով նրանք 
կազմեցին էլամական համադաշնությունը։

Էլամը առաջիններից էր, որ ենթարկվեց 
Սարգոն Աքքաղացու արշավանքներին։ Դրանց 
արղյունքում էլամը գրավվեց, երկրում հաս
տատվեց աքքաղական իշխանություն։ Աքքաղի 
գոյության շրջանում էլամը նրա քաղաքական և 
մշակութային հզոր ազղեցության ներքո էր։

Միջագետքում Ուրի III հարստության պե
տության ստեղծմամբ սերտ հարաբերություն
ներ հաստատվեցին էլամական պետություննե
րի հետ։ Նրանց միջև նույնիսկ կնքվեցին ղի 
նաստիական ամուսնություններ։

Իրավիճակը փոխվեց Ուրի III հարստու
թյան վերջին շրջանում։ Հզորացած էլամը 
սկսեց անցնել տարածքային նվաճումների։ 
Հենց էլամի ղեմ պատերազմում անկում ապ
րեց Ուրի պետությունը։ էլամական աշխարհի 
վերելքը շարունակվեց նաև հետագայում։

Էլամը սկսեց վարել ակտիվ արտաքին քա
ղաքականություն։ Վերսկսվեցին ռազմական 
արշավանքները։ Էլամի հեղինակությունն էին 
ընղունում ժամանակի խոշոր պետությունները, 
այղ թվում՝ Բաբելոնը։ Արքա Ունաաշ-Նա– 
պիրիշան միավորեց էլամական տարածքնե
րի մեծ մասը, կառուցեց նոր նստավայր։ Սերտ 
հարաբերություններ հաստատվեցին էլամա-

Պղնձ» անոթ էլամի 
ժամանակաշրջանից

կան և կասիտական արքայատների միջև, 
կնքվեցին ղինաստիական ամուսնություններ։

Երկիրն իր հզորության բարձրակետին 
հասավ Շուարուկ-Նախունաե I արքայի 
օրոք։ Էլամական արշավանքների թիրախը 
կասիտական Բաբելոնիան էր։ Ք.ա. 1158 թ. 
նա ներխուժեց Բաբելոնիա և գահընկեց արեց 
բաբելոնյան արքային։ Նրա արձանագրու
թյունները հայտնում են բաբելոնյան ավելի 
քան 700 քաղաքների նվաճման և երկրից 
տարված հսկայական ռազմավարի մասին։ 
Դեպի Բաբելոն նոր արշավանքի ժամանակ 
գերի տարվեց կասիտական վերջին արքան։ 
Գերեվարվեց բազմահազար բնակչություն, 
ավարառության ենթարկվեցին սրբազան քա
ղաքները։ Գերի տարվեցին աստվածների ար
ձանները, այղ թվում՝ Բաբելոնի հովանավոր 
Մարղուկ աստծո արձանը, ինչպես նաև Համ 
մուրապիի հուշակոթողը, որի վրա արձա
նագրված էր նրա օրենսգիրքը։

Սակայն էլամի վերելքը ժամանակավոր էր։ 
Հարավային Միջագետքի Իսսին քաղաքի 
արքա Նաբուգոդոնոսոը 1-ը գլխովին ջախ
ջախեց էլամցիներին, վերաղարձրեց Բաբելո
նիայի գերեվարված աստվածներին։

Էլամական պետության կտրուկ անկումը 
պայմանավորված էր նաև իրանախոս ցեղերի 
ներխուժումներով ղեպի երկիր։ Այնուամենայ
նիվ, Ք.ա. VIII ղ. էլամը մի վերջին անգամ վե
րելք ապրեց։ Էլամցիներին հաջողվեց ընղար 
ձակել երկրի սահմանները, նաև օժանղակել 
քաղդեական ցեղերին՝ընղղեմ Ասորեստա
նի նրանց պայքարում։

Հաջորղ արքաները նույնպես վարում էին 
հակաասորեստանյան քաղաքականություն՝ 
շարունակ միջամտելով բաբելոնյան գործե
րին։ Սակայն այս միջամտությունները հիմնա
կանում ձախողվում էին։ Ասորեստանի 
քաղաքականությունը՝ մասնատել Էլամը մի 
քանի թագավորությունների և կառավարել 
երկիրը ղրածո արքաների միջոցով, ցանկալի 
արղյունքներ չտվեց։ Միայն Ք.ա. 646 թ. 
Ասորեստանը հասավ հաջողության։ Գրավվեց 
մայրաքաղաք Սուսան, քանղվեց գլխավոր 
զիկկուրատ-տաճարը, գերեվարվեց քրմու
թյունը և մեծաքանակ բնակչություն։ Դրանից 
հետո Էլամական համաղաշնությունը ղաղա- 
րեց գոյություն ունենալուց։
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Այղ արշավանքից հետո երկրի լեռնային 
շրջաններում իրենց գոյությունը պահպան» - 
ցին էլամական թագավորության բեկորները։ 
Իսկ Ք.ա. VI ղ. կեսերին էլամական վերջին 
պետական կազմավորումները նվաճվեցին 
Կյուրոս 11-ի կողմից։

Պարսիկները Աքեմենյան տերության 
կազմավորումից առաջ

Մոտ Ք.ա. 1000 թ. Հարավային Իրան 
մուտք գործեցին հին պարսկական ցեղերը՝ 
այստեղ հիմնելով իրենց ցեղապետություննե
րը։ Դրանցից առավել հզորը Անշան և 
Պարսումաշ երկրներն էին։ Սկզբնապես 
սրանք էլամի գերիշխանության տակ էին։ 
Էլամի անկումից հետո նրանք ճանաչեցին 
Ասորեստանի գերիշխանությունը։ Ասորեստա
նի անկումից հետո պարսկական ցեղամիու- 
թյուններն ընկան մարական տիրապետության 
տակ։

Անշանում գահ բարձրացած Կյուրոս II 
Մեծը (պարսկ.՝ Կուրաշ, Ք.ա. 558-529 թթ.) 
պայքար սկսեց մարական գերիշխանությու
նից ազատագրվելու համար։ Երեք տարի 
տևած պատերազմներում նա պարտության 
մատնեց մարերին և գրավեց Մարաստանի 
մայրաքաղաք էքբաաանը։

Ազատվելով մարական գերիշխանությու
նից՝ Կյուրոսը անցավ նոր նվաճումների։ Նա 
գրավեց գրեթե ողջ Փոքր Ասիան, հետո՝ 
նաև Բաբելոնիան։ Կյուրոսը ստեղծեց էգե
յան ծովից մինչև Հնղկաստան ձգվող աշխար
հակալ տերություն։ Նա պատրաստվում էր 
նվաճել նաև Եգիպտոսը, սակայն Ք.ա. 529 թ. 
մասագեաների ցեղի ղեմ ճակատամարտում 
պարսկական զորքերը կրեցին ծանր պարտու
թյուն, իսկ Կյուրոսը սպանվեց։

Կյուրոսին փոխարինած Կամբիզը շարու
նակեց հոր նվաճողական քաղաքականու
թյունը՝ Ք.ա. 525 թ. գրավելով Մեմֆիսը և 
Ստորին Եգիպտոսը։ Եգիպտոսը վերածվեց 
պարսկական սատրապության, թեև թագավո 
րական իշխանությունն այստեղ ձևականորեն 
պահպանվեց. Կամբիզն իրեն հռչակեց նաև 
Եգիպտոսի փարավոն։

Ք.ա. 522 թ. Կամբիզի ղեմ ապստամբեց 
նրա կրստեր եղբայր Բարդիան։ Կամբիզը 

շտապեց հայրենիք, սակայն ճանապարհին 
մահացավ։

Աքեմենյան առաջին արքաները

Կամբիզի մահից հետո կարճ ժամանակ 
անց Բարղիան ղավաղրաբար սպանվեց։ 
Գահն անցավ ղավաղրության ակտիվ մասնա
կից, պարսկական ազնվականական խոշոր 
տներից մեկի ներկայացուցիչ Դարեհին 
(Ք.ա. 522-486 թթ.)։

Ձգտելով օրինական տեսք հաղորղել իր իշ
խանությանը՝ Դարեհը հայտարարեց իր նախ
նիների և Կյուրոսի՝ իբր թե միևնույն տոհմին 
պատկանելու մասին։ Սակայն նրա իշխանու
թյունը պարսիկներից զատ ոչ ոք չճանաչեց։ 
Ենթակա երկրները սկսեցին ապստամբել։ 
Դարեհը ստիպված էր ծանր պատերազմների 
գնով ճնշել ապստամբությունները։ Դարեհ 1-ի 
գահակալությամբ սկսվեց Աքեմենյան տոհմի 
իշխանության ղարաշրջանը։

Ամրապնղելով իր իշխանությունը՝ Դա- 
րեհը ձեռնամուխ եղավ բարեփոխումների։ 
Տերությունը բաժանվեց 20 սատրապու
թյունների, որոնցում կառավարում էին ար 
քայատոհմի անղամները կամ նրա մերձա
վորները։ Երկրում ներղրվեց հարկային և 
ղրամական միասնական համակարգ։ Կա
ռուցվեց «Արքայական ճանապարհը», 
որը էգեյան ծովափի քաղաքները կապում 
էր մայրաքաղաք Շոշի հետ։ Վերակազմա
վորվեց նաև բանակը, որի հիմքը այսպես 
կոչված «Անմահների գունղն» էր՝ բաղկա
ցած 10000 մարտիկներից։

Դարեհը ձգտում էր համաշխարհային տի
րապետության։ Չբավարարվելով տերութան 
սահմաններով՝ նա արշավանք ձեռնարկեց 
ղեպի Հնղկաստան և գրավեց նրա մի մասը։ 
Աքեմենյան զորքերը սկսեցին գրավել էգե
յան ծովի կղզիները, ապա մտան եվրոպա
կան մայրցամաք, ուր նվաճեցին Թրակիան։ 
Պարսիկներին հպատակվեց նաև Մակեղո 
նիան։ Դարեհը, սակայն, անհաջողության 
մատնվեց սկյութների ղեմ ձեռնարկած իր 
ար շավանքո ւմ ։

Անհաջող էին նաև նրա երկու արշաՎանք
ները ղեպի մայրցամաքային Հունաստան։
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Աք»մ»նյան արքա Դար»հ 1–ը

Աքեմենյան արքան սկսեց նախապատրաստ
վել նոր արշավանքի, սակայն Ք.ա. 486 թ. 
մաեացավ։

Դարեեին եաջորդեց նրա որդիներից 
Քսերքսես 1-ը (Ք.ա. 486-465 թթ.)։ Վերջինս 
եամաշխարեային տիրապետության եասնելու 
իր ծրագրերով եետ չէր մնում Դարեեից։ Ար
շավելով դեպի մայրցամաքային Հունաստան՝ 
Քսերքսեսը կարողացավ եասնել մինչև 
Աթենք, սակայն դրանից եետո նախ ջախջախ
վեց պարսկական նավատորմը, ապա և ցա
մաքային րանակը։ Քսերքսեսը երաժարվեց 
Հունաստանը նվաճելու ծրագրերից։

Քսերքսեսին եաջորդած Արտաքսերքսես 
1-ը ստիպված էր ընդեատել եույն-պարսկա- 
կան պատերազմները և կնքել ոչ նպաստավոր 
եաշտություն, որով աքեմենյան արքան փաս
տացի կորցնում էր իր գերիշխանությունը 
Արևմտյան Փոքր Ասիայի նկատմամր և 
զրկվում էգեյան ծովում նավատորմ պաեելու 
իրավունքից։

Աքեմենյան տերության թուլացումը 
և անկումը

Արդեն Արտաքսերքսեսից եետո պարզորոշ 
նկատվում էր, որ տերությունը լուրջ խնդիրներ 
ուներ իր տարածքային ամրողջականության 
պաեպանման եարցում։ Ք.ա. 404 թ. աքեմեն
յան նոր արքայի՝ Արտաքսերքսես 11-ի դեմ 
ապստամրեց նրա եղրայր, Փոքր Ասիայի 
սատրապ Կյուրոս Կրտսերը։ Թեև ապ աո ամ
րությունը ճնշվեց, սակայն տերությունը շարու
նակում էր ցնցվել աոանձին սատրապների և 
ենթակա երկրների ապստամրություններից։ 
Այս շրջանում աքեմենյաններից անջատվեցին 
Եգիպտոսը, Կիպրոսը, Խորեզմը և Սոգդիա- 
նան։ Տերության արևմուտքում րոնկված 
«սատրապների մեծ ապստամբության» 
ժամանակ Փոքր Ասիան գրեթե տասը տարի 
անկախ էր աքեմենյան արքայից։

Փլուզվող տերությունը փրկելու մի վերջին 
ջանք գործադրեց Արտաքսերքսես 111-ը։ Թեև 
նրան աոժամանակ եաջողվեց վերականգնել 
փլուզվող տերությունը, սակայն ենարավոր 
չեղավ երկիրը զերծ պաեել նոր ցնցումներից։ 
Ինքը՝ արքան, զոե գնաց պալատական դա
վադրությանը։ Ք.ա. 336 թ. գաեին րազմեց 
աքեմենյանների կողմնային ճյուղերից մեկի 
ներկայացուցիչ, Հայաստանի սատրապ Արշա- 
մը՝ ընդունելով տոեմական Դարեե անունը։

Դարեե 111-ը (Ք.ա. 336-330 թթ.) իր 
կաոավարման սկզրում ստիպված էր մեկ ան
գամ ևս արշավել Եգիպտոս և ճնշել այստեղ 
րարձրացած ապստամրությունը։ Թեև Եգիպ
տոսը վերանվաճվեց, սակայն Դարեեին վի
ճակված չէր շարունակել Արտաքսերքսեսի 
գործը։ Աքեմենյան տերությանը սպաոնում էր 
վերելք ապրող Մակեդոնիան։

Աքեմենյան արքան ի վիճակի չեղավ լուրջ 
դիմադրություն կազմակերպելու Ալեքսանդր 
Մակեդոնացու արշավանքի դեմ։ Վերջապես 
Ք.ա. 331 թ. Միջագետքի Գավգամելա րնա- 
կավայրի մոտ նա ջախջախիչ պարտություն 
կրեց և փախուստի դիմեց։ Շուտով նա սպան
վեց իր մերձավորներից մեկի՝ Բակտրիայի 
սատրապ Ռեսի կողմից։ Դրանից եետո երեք 
տարում Ալեքսանդրը նվաճեց տերության մնա
ցած տարածքները։ Աքեմենյան տերությունը 
կործանվեց։

4 Համաշխարեային պատմություն — 10
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Ամփոփում։ Միջագետքին արևելքից հարող բարեբեր շրջաններում Ք.ա. 111-1 հաց. 
կազմավորվեցին երկու կարևոր քաղաքակրթական կենտրոններ՝ էլամը և Աքեմենյան 
Պարսկաստանը։ Էլամը Իրանական բարձրավանդակի առաջին խոշոր պետականու
թյունն էր, որի քաղաքական և մշակութային հենքի վրա Ք.ա. I հազ. ձևավորվեց Աքե
մենյան տերությունը։ Հին առաջավորասիական պետականությունների նվաճման 
հետևանքով Աքեմենյան տերությունը դարձավ ժամանակի խոշորազույն պետությունը, 
որի սահմանները սկսվում էին էզեյան և Միջերկրական ծովերից և հասնում մինչև 
Հնդկաստան ու Կենտրոնական Ասիա։ Առաջին անգամ ողջ Մերձավոր և Միջին Արևել
քը ներառվեցին մեկ պետականության մեջ։ Սակայն Աքեմենյաններին չհաջողվեց եր– 
կար ժամանակ պահպանել իրենց տերությունը, քանի որ նրանք այդպես էլ չկարողա
ցան ստեղծել քաղաքական, տնտեսական և մշակութային ամենատարբեր կացու
թաձևերով բնորոշվող երկրների և ժողովուրդներու օրգանական միասնություն։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Մինչև ո՞ւր էր ձգվում Կյ ուրոս ի ստեղծած աշխարհակալ տերությունը, որ երկրներն էին 
մտնում նրա մեջ։ Ինչպե՞ս ավարտվեց Կամրիզի եգիպտական արշավանքը։

2. Ի՞նչ րարեվւոխումներ իրականացրեց Դարեն 1-ը։ Ներկայացրեք Դարեն 1-ի արշա
վանքները և դրանց հետևանքները։ Ինչպես ավարտվեցին նույն-պարսկական պատե
րազմները։

3. Ներկայացրեք իրավիճակը Պարսկաստանում Արտաքսերքսես 11-ի կառավարման շրջա
նում։ Ի՞նչ քաղաքականություն էր իրականացնում Արտաքսերքսես 11-ը իր թշնամիներին 
հաղթելու նամար։ Ինչպես ավարտվեց Պարսկաստանի րախումը Մակեդոնիայի նետ։
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§1. ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԸ ԿՐՍՏՍ-ՄԻԿԵՆՅԱՆ 
ԴԱՐԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

Մինոսյան Կրետեն

Միջերկրական և էգեյան ծովերի նանդի– 
պավայրում գտնվող նունական այս ամենա– 
խոշոր կղզին ունի նպաստավոր աշխարնագ– 
րական դիրք՝ մի կողմից՝ մայրցամաքային 
Հունաստանի, մյուս կողմից՝ Եգիպտոսի ու 
Արևելյան Միջերկրականի ծովավի միջև։ Ար
դեն Ք.ա. II նազարամյակի սկզրներին Կրե- 
տեի րնակիչները կանոնավոր առևտրական 
նարարերություններ ունեին Եգիպտոսի և 
վյունիկյան քաղաք-պետությունների նետ։

Կրետեն րնականից պաշտպանված էր ծո
վով և գրեթե անխոցելի էր նակառակորդների 
նամար։ Մերձարևադարձային մեղմ կլիման և 
րերրի նողը լայն ննարավորություններ էին ըն
ձեռում կղզու րնակչության րնականոն զար
գացման և տնտեսական վերելքի նամար։ Դրա 
շնորնիվ արդեն Ք.ա. III նազ. վերջերին այս
տեղ ձևավորվեցին մի շարք մանր քաղաք-պե- 
տություններ (Կնոսոս, Մալիա և այլն)։

Կրետեի քաղաքական մասնատվածոա 
թյունը շարունակվեց մի քանի դար՝ մինչև 
Ք.ա. XVII-XVI դդ., երր վերոնիշյալ քա- 
ղաք-պետությունները միավորվեցին մեկ պե
տականության մեջ՝ Կնոսոսի գլխավորու
թյամբ։ Այս ժամանակաշրջանի Կրետեի պե
տության պատմության վերարերյալ պանպան- 
վել են նունական առասպելական պատմոա 
թյուններ, ինչպես նաև նյութական մշակույթի 
նուշարձաններ։ Երկու աղրյուրները լրացնում 
են միմյանց այն նարցում, որ Կրետեում այս 
ժամանակաշրջանում գոյություն ուներ նզոր 
պետականություն, որի ռազմաքաղաքական 
ազդեցությունը տարածվում էր էգեյան ծովի 
շատ կղզիների, ինչպես նաև մայրցամաքային 
Հունաստանի որոշ շրջանների վրա։

Մայրաքաղաք Կնոսոսի արքայական պա
լատը առնվազն երկնարկ վիթխարի կառույց 
էր՝ ընդնանուր շուրջ 16000 քառ. մետր 
տարածքով։ Միայն առաջին նարկի սենյակնե
րի և այլ նարկարաժինների թիվը նասնում էր 
300-ի։ Պալատն ուներ վարչական, րնակելի և 
տնտեսական նատվածներ։ Կնոսոսի պալատի 
մասին պանպանվել է նունական մի առասպել 
(«Թեսևսի և Արիադնայի մասին»), որտեղ 
այն կոչվում է Լաբիրինթոս։

Կրետեի րոլոր րնակավայրերը մեկը մյուսի 
նետ նաղորդակցվում էին րարեկարգ ճանա- 
պարններով, որոնց մի մասը պատված էր քա
րե տաշած սալերով։ Հատկանշական է, որ 
Կրետեի ոչ մի քաղաք, այդ թվում՝ Կնոսոսը, 
չուներ քաղաքային պարիսպներ։ Դա վկայում 
է այն մասին, որ կրետացիները իրենց գոյու
թյան նամար ներքին կամ արտաքին սպառ
նալիք չէին տեսնում, այդ պատճառով քաղաք
ներն ամրացնելը անիմաստ էր։

Հունական առասպելներում որպես Կրե- 
տեի նզորագույն արքա է նիշատակվում 
Մինոսը։ Ըստ դրանց՝ Մինոսն ուներ խոշոր 
ռազմական նավատորմ, որի օգնությամր նա 
վերացրել էր ծովանենությունը, ինչպես նաև 
տիրել էր էգեյան ծովին։ Մինոսի գերիշխա
նությունը ծովում նույներն անվանում էին 
թալասսոկրատիա (նշանակում է «ծովաուի 
րություն»)։ Էգեյան ծովի շատ կղզիներում կրե
տացիները նիմնել էին գաղութներ (օրինակ՝ 
Կիկլաղյան կղզիներում, Հռոդոսում և 
վոքրասիական Միլեթում)։ Իսկ ըստ Թե– 
սևսի մասին առասպելի՝ Մինոսին նարկա- 
տու էր նաև Աթենքը։

Կրետեի արքան ուներ անսանմանավակ 
իշխանություն՝ լինելով միաժամանակ պետու
թյան աշխարնիկ և նոգևոր գերագույն ղեկա
վարը։ Արքայական իշխանության այս տեսակը 
ընդունված է նամարել թեոկրատական 
(աստվածապետական)։
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Կրետեի պետությունը անսպասելիորեն 
անկում ապրեց։ Ք.ա. XV դ. կեսերին Կրետեից 
եարյուրավոր կիլոմետրեր եեոու ընկած Սան– 
տորինի (այժմ՝ Թերա) կղզում սկսված վիթ
խարի ուժգնության երարխից դուրս ժայթքած 
փոշին, տարածվելով դեպի եարավ, եաստ շեր
տով ծածկեց Կրետեն՝ պատճաոելով մարդկա
յին և նյութական խոշոր վնաս։ Այդ պաեից 
Կրետեն կտրուկ անկում ապրեց, իսկ որոշ ժա
մանակ անց նվաճվեց մայրցամաքային Հու
նաստանից եարձակված աքայացիների 
կողմից։

Միկենյան աշխարհը

Աոաջին եունալեզու ցեղերը՝ աքայացինե– 
րը, Հունաստան եկան Ք.ա. XVII-XVI դդ. 
Փոքր Ասիայից։ Աքայացիները մարտունակ 
էին, տիրապետում էին մարտակաոքային 
ոազմարվեստին և եեշտությամր իրենց են
թարկեցին այստեղ ապրող ցեղերին։ Նրանք 
եաստատվեցին Կենտրոնական և Հարավային 
Հունաստանում։ Շուտով աքայացիները նվա
ճեցին էգեյան ծովի կղզիները, այդ թվում՝ 
Կրետեն։

Աքայացիները ստեղծեցին մանր պետո^ 
թյուններ, որոնցից եատկապես աչքի էին 
ընկնում Միկենքը (սրա անունից էլ այս 
դարաշրջանը անվանում են «միկենյան»), 
Պիլոսը, Տիրինթոսը (րոլորն էլ՝ Պելոպո 
նեսում) և Օրքոմենը։ Ի տարրերություն 
Կրետեի՝ աքայացիների րոլոր րնակաՎայ- 
րերն ամրացված էին եզոր կիկլոպյան պա
րիսպներով։ Օրինակ՝ Տիրինթոսի պարսպի 
մեջ դրված որոշ քարերի քաշը եասնում էր 
12 տոննայի, իսկ արտաքին պարսպի 
եաստությունը՝ 4,5 մետրի։

Կազմավորման պաեից մինչև միկենյան 
դարաշրջանի ավարտը մայրցամաքային 
Հունաստանի քաղաքական կացությունը 
րնորոշվում է որպես քաղաքական մասնատա 
վածության փուլ։ Այստեղ կային տասնյակ 
խոշոր և մանր պետություններ, որոնց միջև 
եաճախ պատերազմներ էին ծագում՝ տա
րածք կամ ոազմավար ձեոք րերելու նպա
տակով։ Միայն եազվադեպ՝ արտաքին 
վտանգին դիմագրավելու կամ դեպի արտա
քին աշխարե կազմակերպվելիք արշաՎանք

ների ժամանակ, միկենյան պետությունները 
միավորում էին իրենց ուժերը՝ ստեղծելով 
ժամանակավոր դաշինքներ։ Այդպիսին էր 
նշանավոր Տրոյական պատերազմը, երր, 
ըստ Հոմերոսի, ամրողջ միկենյան աշխարեը 
միավորվեց՝ դեպի Փոքր Ասիա արշավանք 
ձեոնարկելու նպատակով։ Ընդեանրապես, 
քաղաքական մասնատվածությունը եունա- 
կան աշխարեի պատմության րնորոշ աոանձ- 
նաեատկությունն էր, որ կապված էր երկրի 
աշխարեագրական և րնակլիմայական պայ
մանների եետ։

Միկենյան պետությունները ոչ միայն ուժեղ 
էին ոազմական աոումով, այլև կարողացան 
ստեղծել ամուր, կենտրոնացված պետական 
կաոավարման եամակարգ, ինչպես նաև զար
գացած գյուղատնտեսություն, արեեստագոր- 
ծություն և միջազգային աոևտրական ցանց։ 
Պելոպոնեսի արևմուտքում գտնվող Պիլոսի 
արքայական պալատի դիվանից եայտնարեր- 
ված տեքստերը թույլ են տալիս պատկերացում 
կազմելու միկենյան պետությունների կաոուց
վածքի և տնտեսության մասին։

Պետության գլուխ կանգնած էր արքան, 
որը կոչվում էր վանակա։ Բնակչության վեր
նախավը կազմում էին տոեմային ավագանին, 
քրմությունը և պետական պաշտոնյաները։

Պիլոսի տարածքը րաղկացած էր 16 մար
զերից, որոնք կաոավարում էին վանակայի 
նշանակած անձինք։ Սրանց եիմնական գործը 
եարկերի եավաքումն էր։ Նրանց էին են
թարկվում րնակավայրերի ղեկավարները՝ 
գյուղապետերը, որոնք կոչվում էին բա– 
սիլևսներ։

Արքայապատկան եողերից զատ, գոյո> 
թյուն ունեին նաև տաճարապատկան, ինչ
պես նաև տոեմային ավագանուն պատկանող 
եողեր։

Միկենյան պետությունների տնտեսո^ 
թյան եիմքը կազմում էր արքայական-տա- 
ճարային եամակարգը։ Սրանցից յուրաքանչ
յուրում աշխատում էին գյուղական եամայնք- 
ների եազարավոր րնակիչներ, որոնք զբաղ
վում էին երկրագործությամր և արեեստնե- 
րով։ Արեեստավորները գտնվում էին արտոն
յալ վիճակում։ Նրանք իրենց աշխատանքի 
եամար աներաժեշտ եումքը ստանում էին 
պետությունից կամ տաճարից, որոնց էլ 
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նանձնում էին իրենց արտադրանքը։ Պետու
թյունը առանձնանատուկ վերարերմունք 
ուներ տնտեսության որոշ ճյուղերի նկատ- 
մամր։ Օրինակ՝ մետաղագործությունը նա- 
մարվում էր պետության մենաշնորնը։ Արքա
յական արնեստանոցներում պատրաստվում 
էին պատկերազարդ և գունազարդ խոշոր 
սավորներ (ամֆորա), որոնք նիմնականում 
նախատեսված էին արևելքի երկրներ արտա- 
նանելու նամար։

Միկենյան պետությունների նամար ար
տաքին առևտուրը տնտեսական մեծ եկամտի 

աղրյուր էր։ Արևելքի երկրների շատ վայրերում 
միկենցիները նիմնում էին գաղութներ, իսկ 
արդեն գոյություն ունեցող րնակավայրերում՝ 
առևտրական կետեր, որոնց միջոցով իրակա
նացվում էր արտաքին առևտուրը։

Միկենյան դարաշրջանի նունական քաղա
քակրթության զարգացման րարձր մակարդա
կի վկայությունն է Կրետեում ստեղծված պատ
կերային գիրը, որը նետագայում վոխ առան 
աքայացիները։ Դա գծային գիրն էր, որը լայ
նորեն կիրառվում էր պետական և տաճարա
յին վարչակազմերի կողմից։

ՏԼրացուցիչ 
նյութ Տ

Թ՚ուկիդիդես. «Պատմություն»
(հատվածներ)

«Տրոյական պատերազմից առաջ Հելլադան, ակնհայտորեն, համատեղ ուժերով ոչ մի 
նշանակալից բան չի արել։ Ես ենթադրում եմ, որ երկիրը այն ժամանակ դեռևս այդ անու
նը չէր կրում, իսկ Դևկալիոնի որդի Հելլենից առաջ այն ընդհանրապես գոյություն չուներ, 
այլ առանձին ժողովուրդներ (ինչպես պելասգները, այնպես էլ ուրիշները) նրան իրենց 
անունով էին կոչում։ Այն բանից հետո, երբ Հելլենը իր որդիների հետ միասին զավթեց իշ
խանությունը Ֆտիոտիդայում, իսկ մյուս քաղաքները նրան օգնության էին կանչում, առան
ձին ցեղեր, մեկը մյուսի հետևից արդեն սերտորեն հարաբերվելով, աստիճանաբար սկսե
ցին հելլեններ կոչվել, սակայն համընդհանուր կիրառում այն ստացավ միայն վերջերս։ 
Դրա լավագույն ապացույցը տալիս է Հոմերոսը։ Չէ՞ որ Հոմերոսը, չնայած ապրել է Տրո
յական պատերազմից շատ հետո, ոչ մի տեղ բոլոր ցեղերին միևնույն՝ հելլեն անունով չի 
նշում և ոչ ոքի այդպես չի անվանում, բացի Ֆտիոտիդայից եկած Աքիլլեսի ջոկատից. հենց 
նրանք էին առաջին հելլենները։ Մյուսներին Հոմերոսը իր պոեմներում անվանում է դա- 
նայացիներ, արգոսցիներ կամ աքայացիներ։ Նա չի օգտագործում նաև «բարբարոսներ» 
բառը. ակնհայտորեն այն պատճառով, որ հելլենները այն ժամանակ դեռ չէին անջատվել 
նրանցից և միավորվել միևնույն անունով»։

«Ինչպես մեզ հայտնի է ավանդությունից, Մինոսը տիրակալներից առաջինն էր, ով կա
ռուցեց նավատորմ և իշխանություն ստացավ այսօրվա Հելլենական ծովի (էգեյան ծով) 
մեծ մասի նկատմամբ։ Նա դարձավ Կիկլադյան կղզիների տիրակալը և այնտեղ առաջին 
գաղութների հիմնադիրը ու, վտարելով կարիացիներին, այնտեղ կառավարիչներ նշանա
կեց իր որդիներին։ Հենց նա էլ սկսեց ոչնչացնել ծովահեններին, որպեսզի ավելացնի իր 
եկամուտները, որքան որ նրա ուժերը կներեին»։
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Կրետե-միկենյան դարաշրջանի 
ավարտը. Տրոյական պատերազմը

Հոմերոսի պոեմներում («Իլիական» և 
«Ոդիսական») նկարագրվող աքայացիների 
պատերազմն ընդդեմ Տրոյայի իրականում 
արտացոլում է միկենյան աշխարեի և Փոքր 
Ասիայի պետությունների միջև տևական եա– 
կամարտությունը։

Այդ իրադարձությունների նավաստիությու
նը ապացուցվում է Ք.ա. XV-XIII դդ. խեթա
կան սեպագիր աղբյուրների տեղեկություննե
րով։ Տրոյական պատերազմի բարձրակետը 
Ք.ա. XIII դ. կեսերին թերակղզու արևմուտ
քում ծավալված պատերազմներն էին, որոն
ցից քԽ անց միկենյան պետությունները սկսե
ցին անկում ապրել։

Միկենյան աշխարնի անկման պատճառը 
ոչ այնքան նյուսիսից նունալեզու ռազմատենչ 
դորիական ցեղերի նարձակումներն էին, որ
քան այս շրջանում էգեյան ծովի ավազանում և 
Առաջավոր Ասիայում կլիմայի աստիճանական 
տաքացումը։ Առանց այդ էլ ջրային ռեսուրսնե
րով աղքատ մայրցամաքային Հունաստանում 
իրար նաջորդեցին չորային տարիները, որոնց 
նետևանքով բնակչության զգալի մասը ստիպ

ված էր լքել իր բնակավայրերը։ Աղետից գե
րազանցապես տուժեց Հարավային Հունաս
տանը՝ Պելոպոնեսը։

Միկենցիները սկսեցին զանգվածաբար 
նեռանալ դեպի Փոքր Ասիա, Սիրիա և Պաղես 
տին, ինչպես նաև Եգիպտոս։ Նրանց մի մասը 
նեռացավ նաև Ապենինյան թերակղզի և Սիցխ 
լիա կղզի, նույնիսկ Իսպանիա։

Վերոնիշյալ իրադարձությունների եե- 
տևանքով միկենյան քաղաքակրթությունը ան
կում ապրեց։ Վերացան պետականությունը, 
զարգացած քաղաքները, աշխույժ միջազգա
յին առևտուրը և դրա նիմքը կազմող՝ կատա
րելության նասած արնեստագործության շատ 
ճյուղեր։ Մոռացվեց նաև գծային գիրը։ Հունա
կան աշխարնը ընկղմվեց շուրջ երեք դար 
տևած խոր քաղաքական, տնտեսական և մշա
կութային ճգնաժամի մեջ։

Մայրցամաքային Հունաստանի բնակչու
թյան արտագաղթը ունեցավ նաև այլ եե- 
տևանքներ։ Այն նպաստեց մի կողմից՝ վաղ 
նունական քաղաքակրթության, մյուս կողմից՝ 
Առաջավոր Ասիայի և Արևմտյան Միջերկրա
կանի ժողովուրդների միջև անմիջական 
տնտեսական և մշակութային շփումների ձևա
վորմանը և խորացմանը։

Հոմ»րոս Բարձրաքանդակ Տրոյական պատ»րազմի թ»ման»րո^

1 1
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Ամփոփում։ Այսպիսով՝ Ք.ա. II հազ. մայրցամաքային Հունաստանում և էգեյան ծո
վի կղզիներում տեղի ժողովուրդների և եկվոր վաղ հունական ցեղերի մասնակցությամբ 
ստեղծվեցին առաջին պետականությունները։ Դրանք տարածքով փոքր, սակայն ռազ
մական և տնտեսական առումներով հզոր պետություններ էին, որոնք ակտիվորեն փոխ^ 
հարաբերվում էին Արևելամիջերկրածովյան ավազանի երկրների հետ։ Կրետե֊միկեն- 
յան դարաշրջանում այդպես էլ չձևավորվեց միասնական պետականություն։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Բնակլիմայական և աշխարնագրական ի՛նչ առանձնանատկություններ ուներ էգեյան ծովի 
ավազանի տարածաշրջանը քաղաքակրթության անցման շեմին։

2. Ե՜րր են Կրետե կղզում ձևավորվել առաջին պետականությունները։ Ո՞ր պետությունը և ե՛րր 
քաղաքականապես միավորեց Կրետե կղզին։ Ի՞նչ աղրյուրներից ենք մենք իմանում Կրե
տեի՝ ժամանակին ունեցած ռազմաքաղաքական նզորության մասին։

3. Ձեր կարծիքով՝ ինչու Կրետեի քաղաքները պարսպապատ չէին։ Ո՞վ էր Կրետեի ամենա- 
նզոր արքան։ Ի՞նչ է նշանակում՝ ա) թալասսոկրատիա, ր) թեոկրատական պետություն։ 
Ե՞րր և ինչո՞ւ անկում ապրեց Կրետեի պետությունը։

4. Երր և որտեղից աքայացիները եկան Հունաստան։ Ի՞նչ տարածքներում նրանք նաստատ- 
վեցին։ Որոնք էին նրանց ստեղծած պետությունները։

5. Նկարագրեք միկենյան պետությունների կառավարման նամակարգը։ Նրանց տնտեսո^ 
թյան ի՞նչ առանձնանատկություններ կարող եք նշել։

6. Ո՞ր իրադարձությունների պատճառով անկում ապրեց միկենյան քաղաքակրթությունը։ 
Ի՞նչ նետևանքներ ունեցավ այն Հունաստանի նամար։
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§ 2. ՊՈԼԻՍ

Հոմերոսյան դարաշրջանը

Միկենյան պետությունների անկմանը նա- 
ջորդեց շուրջ 300 տարի տևած մի ժամանա
կաշրջան, որը կոչվում է Հոմերոսյան դա
րաշրջան։ Սկսվեց երկարատև ճգնաժամ։ 
Նախկին պետությունների տարածքում րնա- 
կություն նաստատած դորիացիները, գտնվե
լով զարգացման ավելի ցածր աստիճանի վրա, 
ի վիճակի չէին շարունակելու աքայացիների 
մշակութային ավանդույթները։

Այս դարաշրջանը Հոմերոսյան է կոչվում 
Ք.ա. VIII դարում ապրած պոետի անունով։ 
Չնայած իր ստեղծագործությունները նա նվի - 
րել է Տրոյական պատերազմի իրադարձու
թյուններին, սակայն շատ նաճախ նկարագ
րում է տոնմատիրական կարգերին նատուկ 
կենցաղ։ Շատ ներոսներ, Հոմերոսի ներ կա - 
յացմամր, ընդամենը գյուղական պարզ կեն
ցաղով ապրող տոնմապետեր են (օրինակ՝ 
Ոդիսևսը, ով իր նովվի նետ միասին արածեց
նում է ընտանի կենդանիներին, ապրում է նո- 
ղե նատակ ունեցող տան մեջ, այլ ոչ պարսպա
պատ միջնարերդերում, որոնք րնորոշ էին մի- 
կենյան քաղաք-պետություններին)։ Այսինքն՝ 
Հոմերոսը շատ աղոտ պատկերացում ուներ 
միկենյան դարաշրջանի մասին։

Հոմերոսյան դարաշրջանում Հունաստանը 
սակավարնակ երկիր էր, րնակչությունը ապ
րում էր նիմնականում գյուղական րնակավաք 
րերում։ Բնակչության նիմնական զրաղմունքը 
եր կրագործությունն ու անասնապանությունն 
էին, արնեստները և առևտուրը թույլ էին զար
գացած։ Արտաքին աշխարնի նետ նարարե- 
րությունները նազվադեպ էին և երկրորդա
կան դեր էին խաղում րնակչության գործունե
ության մեջ։

Պոլիսի կազմավորումը

Ք.ա. IX դ. վերջերից Հունաստանում նորից 
սկսում են ձևավորվել պետականություններ, 
որոնք արդեն նին նույն նեղինակների մոտ 
ստացել էին պոլիս անվանումը (նուն.՝ «քա
ղաք»)։ Հունական պոլիսը ավելի լայն իմաստ 
ուներ։ Քաղաք էր կոչվում րուն րնակավայրը և 

րնակչության կենսագործունեության ոլորտում 
գտնվող տարածքը։ Պոլիսի զարգացման նետ 
մեկտեղ վերջինս վերածվում է րավական մեծ 
տարածք ընդգրկող վարչական միավորի՝ 
պանպանելով այդ անվանումը։ Այսպիսով՝ 
պոլիսը թե° քաղաք էր, թե° պետություն։ Պոլիսի 
այդ առանձնանատկությունն է պատճառը, որ 
դրա փոխարեն նաճախ կիրառվում է «քա- 
ղաք-պետություն» անվանումը։

Հունական պոլիսները, որպես կանոն, ծա
գում էին Հոմերոսյան դարաշրջանի ամրաց
ված րնակավայրերից։ Հոմերոսյան պոլիսը 
տվյալ տարածքի միակ րնակավայրն ու վար 
չական կենտրոնն էր։ Բնակչության աճին 
զուգանեռ նիմնվում են մանր րնակավայրեր, 
որոնք կոչվում էին կոմե (գյուղ)։ Վերջիններս 
կամավոր, երրեմն նաև նարկադրարար կապ
վում էին պոլիսի նետ (նուն.՝ սինոյկիզմ– 
«նամակեցություն»)։ Պոլիսը վերածվում էր մի 
քանի րնակավայրերից րաղկացած փոքր պե
տության։ Պոլիսի րնակչությունը սովորարար 
քիչ էր. խոշոր քաղաքներ Հունաստանում 
չկային։

Պոլիսը ինքնակառավարվող ներփակ նա- 
մայնք էր, որի րնակչությունը րաղկացած էր 
մեկ կամ մի քանի ցեղերից (Աթենական պե
տությունում չորս ցեղեր)։ Այստեղ պետության 
կառավարմանը՝ տարրեր ընտրովի մարմիննե
րի միջոցով մասնակցում էր արական սեռի ողջ 
ազատ րնակչությունը (նուն.՝ դեմոս «ժողո
վուրդ»)։ Դեմոսից կազմված ժողովրդական ժո
ղովն էր իրականացնում պոլիսի գերագույն 
օրենսդիր իշխանությունը։ Վերջինիս որոշում
ները պարտադիր էին րոլորի նամար։ Այսինքն՝ 
այստեղ գործում էր նետևյալ սկզրունքը՝ փոք
րամասնության ենթարկում մեծամասնության 
կամքին։ Դրա վառ արտանայտությունն էր 
Աթենքում Կլիսթենեսի մտցրած օրենքը օստ
րակիզմի մասին, ըստ որի՝ ժողովրդական ժո
ղովի վճռով մարդը կարող էր վտարվել պետո> 
թյունից, եթե նույնիսկ նա անմեղ էր։ Պոլիսը 
անվերապանորեն տնօրինում էր յուրաքան^ 
յուր քաղաքացու կյանքը և կենցաղը։

Հունական պոլիսում ժամանակի ընթաց
քում ձևավորվեցին քաղաքային մշակույթի 
նորմեր, որոնք առանձին փոփոխություններով 
գոյատևեցին Հունաստանի նետագա պատ^ 
մության ընթացքում։
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Քաղաքի կենտրոնում էր գտնվում հրապա
րակը՝ ագորան, որտեղ հավաքվում էր ժո
ղովրդական ժողովը։ Մնացած ժամանակ գյու
ղացիների և արհեստավորների համար այն 
օգտագործվում էր որպես շուկա։ Մարդիկ 
իրենց ազատ ժամանակն անց էին կացնում 
ագորայում։ ժամանակի ընթացքում ագորա– 
յում կառուցվում էին նստարաններ, սյունաշար 
ծածկ։ Ագորայի եզրերին կառուցվում էին քա
ղաքային խորհրդի շենքը և դատարանը։

Քաղաքի կարևորագույն մասն էր համար
վում ամրացված միջնաբերդը՝ ակրոպոլիսը 
(հուն.՝ «վերին քաղաք»)։ Այստեղ էին գտնվում 
պոլիսի հովանավոր աստծո տաճարը և պոլխ 
սի գանձարանը։ Ակրոպոլիսը միաժամանակ 
ծառայում էր որպես ամրոց, ուր ապաստանում 
էր բնակչությունը թշնամու հարձակման ժա
մանակ։

Հունական պոլիսի բնակչության կարևոր 
զբաղմունքներից էին մարզական խաղերը, 
որոնց անցկացման համար ստեղծվում էին 
հատուկ հրապարակներ (գիմնասիաննր և 
պալնսարաննր)։ Համահունական խաղերը 
սկզբնավորվեցին Ք.ա. 776 թ. և անցկացվում 
էին չորս տարին մեկ անգամ օլիմպիական Զևս 
աստծո տաճարի հարևանությամբ։ Մարզիկի 
հաղթանակը այդ խաղերում համարվում էր 
մեծագույն պատիվ ինչպես իր, այնպես էլ իր 
պոլիսի համար։ Օլիմպիական խաղերի ժամա

նակ դադարում էին պոլիսների միջև մղվող 
պատերազմները։

Կապված տեղական առանձնահատկու
թյունների հետ՝ Հունաստանում ձևավորվեցին 
երկու տիպի պոլիսներ, որտեղ ստեղծվեցին 
պետական կառավարման տարբեր համակար
գեր։ Դրանց միջև տարբերությունն այն էր, թե 
հասարակության որ խավի ձեռքում էր իրա
կան իշխանությունը։

Առաջինը ժողովրդավարական պոլիա 
ներն էին, որտեղ կառավարման համակարգը 
ապահովում էր պոլիսի ազատ բնակչության 
անվերապահ իշխանությունը։ Որպես կանոն՝ 
այդպիսի պոլիսները Հունաստանի առավել 
զարգացածներն էին։ Դա բացատրվում է 
ավանդական երկրագործական տնտեսավար
ման հետ մեկտեղ արագ տեմպերով աճող ար
հեստագործության և առևտրի տեսակարար 
կշռի աճով։ Նրանց հատուկ էր ձեռներեցու
թյունը, տոհմատիրական կարգերի մնացուկ
ների հաղթահարումը և ժողովրդավարական 
ինստիտուտների մշտական կատարելագոր
ծումը։ ժողովրդավարական պոլիսի լավագույն 
օրինակը Աթենական պետությունն էր։

Ի հակակշիռ դրան՝ Հունաստանում առկա 
էր խմբիշխանական՝ օլիգարխիական (հուն.՝ 
օլիգոս՝ «քիչ» և արխն՝ «իշխանություն» բա
ռերի համադրմամբ, նշանակում է §քչերի իշ
խանություն») կամ ազնվապետական՝ արիս– 

Պարթ»նոն.
Աթ»նաս աստ^ւ^ուհու 
տաճարն Աթ»նքում
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տոկրատական (նուն.՝ արիստոս՝ «լավա
գույն», և կրատոս՝ «ուժ, իշխանություն» րա- 
ռերից) կառավարման նամակարգը։ Չնայած 
այստեղ պանպանվում էին ժողոՎրդաՎարա
կան նաստատությունները, սակայն ուժեղ էին 
տոնմատիրական կարգերից պանպանված 
ավանդույթները։ Դրանք ապանովում էին երկ
րագործության վրա նիմնված տոնմային ավա
գանու իշխանությունը։ Օլիգարխիական սպո 
լիսներից էին Սպարտան, Բեոտիայի պոլիսնե- 
րը իրենց գոյության մեծ մասի ընթացքում, 
էվրեայի և որոշ այլ շրջանների պոլիսները։

Ք.ա. VIII–VI դդ. նունական աշխարնից 
տարրեր ուղղություններով սկսված գաղու
թացման ընթացքում Միջերկրական և Սև ծո
վերի ավազաններում կազմավորվեցին նունա
կան նարյուրավոր խոշոր և մանր քաղաքներ։ 
Սրանք ստեղծվում էին իրենց նիմնադիր պոլի
սի օրինակով։

Տիրանիա

Պոլիսի զարգացման սկզրնական շրջա
նում տոնմատիրական կարգերի քայքայման 
նետևանքով րնակչության մի զգալի մասի 
ունեզրկումը նանգեցնում էր ընկերային (սո
ցիալական) ընդվզումների։ Դրա նետ մեկտեղ 
դեռևս չէին ամրապնդվել կառավարման ժո
ղովրդավարական նաստատությունները, 
որոնք կպաշտպանեին րնակչության շաները։ 
Այդ է պատճառը, որ որոշ պոլիսներում ժա
մանակավորապես առաջ է գալիս միանձնյա 
կառավարման եղանակ։ Դա Հունաստանում 
ստացել է տիրանիա անվանումը։ Տիրան 
րառը նույները փոխ էին առել Առաջավոր 
Ասիայից։ Օգտվելով րնակչության ստորին 
խավերի դժգոնությունից՝ առանձին մարդիկ 
զենքի ուժով գրավում էին իշխանությունը և 
սկսում կառավարել միանձնյա՝ նաշվի չնստե
լով գոյություն ունեցող կառավարման մար 
մինների նետ։

Տիրանության նաստատմանը նետևում էին 
տիրանների քաղաքական նակառակորդների 
ֆիզիկական րնաջնջումը կամ վտարումը, 
նրանց գույքի րռնագրավումը։ Որպես կանոն՝ 
դրանք նասարակության առավել կազմա
կերպված խավի ներկայացուցիչներն էին՝ 
տոնմային ազնվականությունը։ Իրենց դիր

րոԼրացուցիչ 
նյութ

0
Թ՚ուկիդիդես. «Պատմություն» 

(հատված)

«Հունական պետությունների բոլոր տի- 
րանները իրենց հոգածությունը բացարձա
կապես ուղղում էին սեփական շահերին, 
իրենց անձի անվտանգությանը և իրենց 
տան բարձրացմանը։ Այդ պատճառով պե
տության կառավարման ընթացքում նրանք 
գերազանցապես, որքան հնարավոր էր, 
մտահոգված էին անձնական անվտանգու
թյանն ուղղված ձեռնարկումներով։ Նրանք 
ոչ մի արժանահիշատակ գործ չարեցին, բա
ցի որոշ տիրաններից, ովքեր կռվում էին 
սահմանամերձ բնակչության դեմ»։

քերն ամրապնդելու նպատակով տիրանները 
որոշ քայլեր էին անում դեմոսի պանանջների 
կատարման ուղղությամր, որի շնորնիվ էլ եկել 
էին իշխանության։ Օրինակ՝ Աթենքի տիրան 
Պիսիստրատը վտարված ազնվականների 
նաշվին նող տվեց Ատտիկայի շատ նողա- 
զուրկների։ Բնակչության նամար մշտապես 
կազմակերպվում էին զանազան միջոցառոււՍ 
ներ՝ նասարակական տոնախմրություններ, 
նյուրասիրություններ, ոմանց տրվում էին 
նվերներ և այլն։

Տիրանները փորձում էին ամրապնդել 
իրենց դիրքերը պոլիսում և ստեղծել ժառան
գական իշխանություն։ Նրանք ձգտում էին 
ապրել արքայավայել, իրենց շրջապատում էին 
մշակույթի նշանավոր գործիչներով, ակտիվո
րեն զրաղվում էին շինարարական գործունեու- 
թյամր։ Հենց տիրանների տիրապետության 
շրջանում մի շարք առաջատար պոլիսներ 
(Աթենք, Կորնթոս, Սամոս, Միլեթ) վերածվե
ցին րարգավաճող պետությունների։ Կորնթոսի 
տիրան Պերիանդրոսը (Ք.ա. 627-585 թթ.) 
ստեղծեց գաղութային նամակարգ։ Կորնթոսի 
գերիշխանության տակ ընկան էգեյան ծովի 
կղզիների մեծ մասը, ինչպես նաև Հոնիական 
և Ադրիատիկ ծովերի շատ կղզիներ։
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Տիրանիան նունական նողի վրա ամուր 
արմատներ չուներ։ Հազվադեպ էր տիրաննե- 
րին նաջողվում միանձնյա կառավարման նա- 
մակարգը պանպանել իր սերունդների նամար։ 
Պատճառն այն էր, որ տիրանիան նունական 
պոլիսներում ընկերային ամուր նենարան չու
ներ։ Տիրանները նենվում էին միայն դեմոսի 
ստորին խավի վրա, նակամարտության մեջ 
էին տոնմային ազնվականության նետ։ Տիրա- 
նը կարող էր իրեն ամուր զգալ միայն այն դեպ
քում, երր պոլիսի քաղաքական և տնտեսական

դրությունը րարվոք էր։ Արտաքին վտանգի 
դեպքում այդ նամակարգը ճեղք կտար, ինչը և 
եղավ։ Հույն պատմիչները և փիլիսոփաները 
նշում էին տիրանիայի աննեռանկարայնու- 
թյան մասին։ Նրանց կարծիքով՝ տիրանիան 
անրնական երևույթ է, նիվանդություն, որն 
առաջ էր եկել քաղաքական և սոցիալական 
վայրիվերումների նետևանքով։ Տիրանիան 
ավարտվեց Ք.ա. VI դ. վերջերին՝ նույն-պարս 
կական պատերազմների նախօրեին։

Ամփոփում։ Ք.ա. IX դարում Հունաստանում ավարտվում է Հոմերոսյան դարաշրջա
նը, և հունական աշխարհը վերստին մուտք է գործում պետականության փուլ։ Մայրցա
մաքային Հունաստանում և էգեյան ծովի կղզիներում սկսում են կազմավորվել մեծաքա
նակ փոքր քաղաք֊պետություններ՝ պոլիսներ։ Կապված տվյալ շրջանի տեղական 
առանձնահատկությունների հետ՝ պոլիսները, ըստ կառավարման համակարգի, երկու 
տիպի էին՝ ժողովրդավարական և օլիգարխիական։ Որոշ դեպքերում ժամանակավորա
պես առաջ էր գալիս միանձնյա կառավարման եղանակ՝ տիրանիա։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Բնութագրեք Հոմերոսյան դարաշրջանի Հունաստանը։ Որտեղից է առաջացել անվանումը։
2. Ի՞նչ է պոլիսը։ Երր է այն առաջացել։ Կառավարման ի՛նչ նամակարգ ունեին պոլիսները։ 

Ներկայացրեք պոլիսի կառուցվածքը, րնակչության կազմը։ Պոլիսի րնակչության նամար 
ի՞նչ նշանակություն ունեին ագորան, ակրոպոլիսը։

3. Մարզական խաղերը ինչ դեր ունեին նույների կյանքում։ Երր են անցկացվել օլիմպիական 
առաջին խաղերը։

4. Պոլիսի ի՞նչ տիպեր կային։ Բացատրեք «օլիգարխիա» րառի իմաստը։ Թվարկեք երկու 
տիպի պոլիսները։

5. Ինչպե՞ս է առաջացել տիրանիան։ Ինչո՞ւ էին տիրանները դեմոսի կարիքներից րխող որո
շակի քայլեր անում։ Տիրանիան ունեցե՞լ է արդյոք դրական նետևանքներ պոլիսների կյան
քում. նիմնավորեք պատասխանը։

6. Որոնք էին տիրանիայի անկման պատճառները։ Ովքեր են քննադատել տիրանիան և 
ինչու. օգտագործեք նաև լրացուցիչ նյութը։
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§ 3. ԱԹԵՆՔ ԵՎ ՍՊԱՐՏԱ

Աթենական պետականության 
սկիզբը

Մինչև Ք.ա. VIII դ. Աթենքում կառավա
րում էին ժողովրդական ժողովի կողմից 
ընտրված և սանմանափակ իշխանություն 
ունեցող արքաները՝ բասիլևսները։ Բա
սի լևսը ընդամենը ցեղապետ էր և կառավա
րում էր տոնմացեղային սովորութային օրենք
ներով։ Վերջին արքա Կոդրոսի մանից նետո 
աթենական ժողովրդական ժողովը այլևս ար
քա չընտրեց, այլ ստեղծեց պետական կառա
վարման նոր նամակարգ։

Պետության գլխավոր գործադիր պաշտոն
յան կոչվում էր արքոնտ, որը կառավարում էր 
ցման։ Հետագայում նրա պաշտոնավարման 
ժամկետը սանմանափակվեց 10 տարով, իսկ 
ավելի ուշ՝ մեկ տարով։ Ավելացվեց նաև ար 
քոնտների թվաքանակը։ Պաշտոնավարման 
ավարտից նետո արքոնտները դառնում էին 
արեոպագոսի անդամներ։ Վերջինս աՎագ
ների խորնուրդն էր և պետության իրական 
տերը։ Արքոնտներ և արեոպագոսի անդամներ 
կարող էին լինել միայն էվպատրիդները 
(նուն.՝ «ազնվածիններ»)։ Աթենքում կար նաև 
ժողովրդական ժողով՝ էկլեսիա, որի դերը այս 
շրջանում մեծ չէր։

Կառավարման այս նամակարգը շարունա
կում էր տոնմատիրական ժամանակաշրջա
նում ձևավորված իրողությունները։ Փաստացի 
իշխանությունը էվպատրիդների ձեռքում էր։

Սոլոն

Աթենական պոլիսի ժողովրդավարացման 
գործընթացը սկսվեց Ք.ա.\Հ1 դ. սկզրին և 
կատարվեց երկու փուլով։

Այդ պանին Ատտիկայի րնակչության սոցի
ալական և գույքային շերտավորումը նանգեց- 
րել էր րնակչության մի մասի սնանկացման, 
որը դեմոսի ընդվզումների պատճառ դարձավ։ 
Գիտակցելով վտանգը՝ էվպատրիդները փոր 
ձում էին միջոցներ ձեռնարկել անառողջ 
մթնոլորտի րարելավման ուղղությամր։

Առաջին փորձը արքոնտ Դրակոնի 
կողմից սովորութային ուժ ստացած րանավոր

Արքոնտ Սոլոն

օրենքների գրի առնումն էր։ Սակայն այս ձեռ
նարկումը սպասվող արդյունքը չտվեց, քանի 
որ օրենքները վերարերում էին միայն կենցա
ղային րնագավառին և չէին առնչվում պե
տության նիմնախնդիրներին։

Ք.ա. 594 թ. արքոնտ Սոլոնը առաջին 
լուրջ քայլը ձեռնարկեց պետության գոյությա
նը սպառնացող վտանգը վերացնելու ուղղո> 
թյամր։

Նա առաջին ներթին վերացրեց պարտա
յին ստրկությունը։ Նույնիսկ Ատտիկայից 
դուրս ստրկության վաճառված աթենացիները 
պետական միջոցների նաշվին նետ գնվեցին։ 
Արգելվեց այդունետև աթենացու ստրկացումը։ 
Այս միջոցառման շնորնիվ օրինականացվեց 
աթենական քաղաքացու անձնական ազատու
թյունը։ Ավելին՝ Սոլոնը քաղաքացիություն 
շնորնեց Ատտիկայում մշտապես րնակվող 
օտար պոլիսների շատ ներկայացուցիչների։ 
Սրանով աճեց աթենական քաղաքացիների 
թվաքանակը։

Մտցվեց գույքային ցենզ, որով րնակչու
թյունը րաժանվեց 4 գույքային խմրերի։ Այդու
նետև գնանատվելու էին ոչ թե մարդու ծագու
մը, այլ նրա անձնական արժանիքները։ Ցո^ 
րաքանչյ ուր ոք նասարակական-պետական 
սանդուղքով րարձրանալու նամար պետք է 
նենվեր ոչ թե իր նախնիների դիրքի, այլ սե
փական աշխատանքի վրա. որքան ավելի շատ 
արտադրանք, այնքան ավելի րարձր դիրք ու 
ննարավորություններ։
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Սոլոնը ստեղծեց էկլեսիայի կողմից ընտրվող 
400-ի խորհուրդ (բուլե), որի կազմում ԱՄ1- 
տիկայի 4 ցեղերից յուրաքանչյուրից ներառ
վեցին 100-ական ներկայացուցիչ։ Բուլեն 
պետք է նախնական քննության ենթարկեր էկ- 
լեսիա մտնող րոլոր օրենքների նախագծերը։

Սոլոնը ստեղծեց ատենակալների դա
տարան։ Այդ պանից սկսած՝ դատավորները 
պետք է վերջնական վճիռը թողնեին 12 ատե
նակալների նայեցողությանը։ Այն վերածվեց 
Ատտիկայի գերագույն դատական մարմնի։ Դա
տական նամակարգի այս նորույթը աշխարնի 
շատ երկրներում գործում է նաև մեր օրերում։

Սոլոնի րարեփոխումները աթենական պե
տության նետագա զարգացման առումով վիթ
խարի նշանակություն ունեցան։ Դրանք ծանր 
նարված նասցրին տոնմատիրական կար
գերին։

Կլիսթենեսի բարեփոխումները

Աթենական պետության ժողովրդավարաց - 
ման նաջորդ փուլում կատարվեցին Կլիսթենե- 
սի րարեփոխումները։ Դրանցից կարևորա
գույնը գործադիր իշխանության մարմիննե
րում ընտրության կարգի նիմնավոր ձևափո
խումն էր, որը թույլ տվեց ապանովել րոլոր 
քաղաքացիների մասնակցությունը պետական 
կառավարմանը։

Այդ նպատակով ողջ Ատտիկան րաժանվեց 
երեք վարչական շրջանների՝ ա) Աթենքը՝ իր 
արվարձաններով, բ) ծովեզերքը և գ) ներ
քին շրջանները։ Սրանցից յուրաքանչյուրը 
իր ներթին րաժանվում էր թվով 10 տրի– 
տիաների (մաս)։ Յուրաքանչյուր երեք շրջա
նից մեկական տրիտիա միասին կազմում էին 
1 ֆիլ (նուն.՝ «ցեղ»)։ Այսպես՝ նախկին չորս 
ցեղային ֆիլերի փոխարեն կազմվեցին 
10 տարածքային ֆիլեր, որոնք էլ (յուրա- 
քանչյ ուր ն առանձին) մասնակցում էին ընտ
րություններին։

Այս միջոցառման նպատակն էր խառնել 
րնակչությունը, որպեսզի էվպատրիդները 
չկարողանային ազդել րնակավայրերի ներքին 
գործերի վրա։

Տրիտիան իր ներթին րաժանվում էր մի 
քանի դեմոսների։ Դեմոսը տնտեսական, 
վարչական, ռազմաքաղաքական և ծիսական 

ինքնուրույն միավոր էր, որը ղեկավարում էր 
ընտրովի դեմարքոսը։

Կլիսթենեսը րարելավեց օրենսդիր մար
մինների գործունեությունը։ 400-ի խորհուր
դը դարձավ 500-ի խորհուրդ, որում ներ
գրավվեցին 50-ական ներկայացուցիչ յու
րաքանչյուր ֆիլից։ Տարին րաժանվեց 10 մա
սի, և դրանցից յուրաքանչյուրի ընթացքում էկ- 
լեսիա մտնելիք րոլոր օրինագծերը քննարկվում 
և նախապատրաստվում էին տվյալ 50 անձանց 
կողմից։

Կլիսթենեսը ստեղծեց 10 ստրատեգո^ 
ների կոլեգիա, որոնք ներթով ղեկավարում 
էին աթենական աշխարնազորը։

Նա մտցրեց օրենք օստրակիզմի մասին։ 
Ըստ դրա՝ յուրաքանչյուր տարվա սկզրին էկ- 
լեսիան որոշում էր Ատտիկայից 10 տարի 
ժամկետով վտարել այն քաղաքացիներին, 
ում գործունեությունը կարող էր վնաս նասցնել 
պետությանը։

Կլիսթենեսի րարեփոխումները կարևորա
գույն նշանակություն ունեցան աթենական ժո
ղովրդավարության զարգացման նամար՝ դառ
նալով նետագայում Պերիկլեսի օրոք ստեղծ
ված աթենական ժողովրդավարության նիմքը։

Սպարտա

Հունական պոլիսների շարքում Սպարտան 
ուներ խիստ ընդգծված օլիգարխիական տիպի 
քաղաքական կառույց։ Դրանում վառ արտա- 
նայտված էր տոնմատիրական կարգերի վեր
ջին փուլին րնորոշ տոնմային ավագանու ան- 
վերապան իշխանությունը։

Սպարտայում այդպիսի կառույցի առկայու
թյունը պայմանավորված էր նետևյալ նանգա- 
մանքով։ Կրետե-միկենյան դարաշրջանից նե
տո Պելոպոնես եկած փոքրաթիվ դորիացինե- 
րը նվաճել էին տեղի աքայացիներին։ Իրենց 
իշխանությունը պանպանելու նամար դորիա- 
ցիները ստիպված էին մեկուսանալ պետո^ 
թյան մնացյալ րնակչությունից, անխախտ 
պանել սեփական շարքերը։ Այդ էր պատճառը, 
որ Սպարտայում, սպարտիատներից (դորիա- 
ցիների նետնորդները) րացի, ոչ ոք իրավունք 
չուներ մասնակցելու պետական կառավարմա
նը։ Պետության րնակչությունը կազմում էին 
երեք սոցիալական խմրեր։
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1) Սպարտիատներ — պետության իրա- 
վանավասար քաղաքացիներ։ Պետության 
ողջ նողային ֆոնդը նամարվում էր սպարտի 
ատների սեփականությունը։ Սակայն այդ նո- 
ղը սպարտիատի մասնավոր սեփականո^ 
թյունը չէր, այլ պատկանում էր պետությանը։ 
Այն տրվում էր օգտագործման նամար և կա
րող էր նետ վերցվել նակապետական արար
քի պատճառով։ Սպարտիատը իրավունք չու
ներ նողը վաճառելու, մասնատելու կամ նվի 
րելու։

2) Հելոտներ — դորիացիների կողմից 
նվաճված աքայացիներ։ Նրանց մի քանի ըն
տանիքներ կցված էին սպարտիատների նո 
ղակտորներին։ Հելոտներն աշխատում էին 
սպարտիատի նողի վրա և պարտավոր էին 
նրան տալ րնամթերային նարկ։ Բերքի մյուս 
մասը նելոտը կարող էր վաճառել, ինչի նաշվին 
էլ գոյատևում էր նրա ընտանիքը։ Հելոտը 
նույնպես նամարվում էր պետության, այլ ոչ 
սպարտիատի սեփականությունը։ Նրանք րա- 
ցարձակապես իրավազուրկ էին։

3) Պերիօյկոսներ — նույնպես աքայա- 
ցիների նետնորդներ, որոնք ապրում էին 
պետության սանմանամերձ շրջաններում։ 

Սրանք անձնապես ազատ էին, զրաղվում 
էին արնեստներով և առևտրով, սակայն 
զուրկ էին քաղաքացիական իրավունքներից։

Սպարտան ուներ երկու արքա, որոնց գոր
ծառույթները նիմնականում ընդգրկում էին 
ռազմական և ծիսական րնագավառները։ Պա֊ 
տերազմի ժամանակ արքաներից մեկը ղեկա
վարում էր զորքը, իսկ մյուսը մնում էր երկրում։ 
Նրանց իշխանությունը սանմանափակ էր։ Իրա
կան իշխանությունն իրականացնում էր 30 նո- 
գուց րաղկացած ավագների խորնուրդը՝ 
գերուսիան (գերաս՝ «ծերունի» րառից). ար
քաները նույնպես գերուսիայի անդամներ էին։

Սպարտայի րարձրագույն օրենսդիր մար
մինը նամարվում էր ապելլան (ժողովրդական 
ժողով), սակայն նրա դերը նասցված էր նվա
զագույնի։ Ապելլան ընդամենը կարող էր նա- 
վանություն տալ կամ չտալ գերուսիայի ներ
կայացրած առաջարկություններին։ Ընդնա- 
կառակը՝ գերուսիան կարող էր չեղյալ նայտա- 
րարել ապելլայի որոշումները։

Սպարտայի գործադիր իշխանության նա- 
մակարգի կարևոր մասն էին էֆորները։ Թվով 
5 էֆորներն (ըստ պետության մարզերի քանա
կի) ունեին գերագույն վերանսկիչ գործա

Սպարտացին»ր. 
բարձրաքանդակ
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ռույթներ։ Էֆորներին հաշվետու էին հասարա
կության բոլոր խավերի ներկայացուցիչները, 
այդ թվում՝ արքաները։ Նրանք վերահսկում էին 
ֆինանսները, դատական և ոստիկանական գոր
ծերը։ Էֆորները հետևում էին սպարտացիների 
կենցաղին ու բարքերին, ընդունված սովո
րույթների պահպանմանը (օրինակ՝ ավելորդ 
շռայլությունը, մեծամտությունը, անվայել պահ
վածքը հասարակական վայրերում և այլն)։

Պոլիսային համակարգի քաղաքական 
առանձնահատկությունները

Հունական պոլիսները, անկախ դրանց 
կառավարման եղանակից (ժողովրդավարա
կան կամ օլիգարխիական), ունեին մի 
կարևոր առանձնահատկություն։ Դա պոլիսի 
ներսում ազատ, իրավահավասար քաղաքա
ցիների և դրանցից դուրս գտնվող բնակչո> 
թյան հակադրությունն էր, որն արտահայտ
վում էր պետության քաղաքական կառուց
վածքում։ Պոլիսի հիմքը կազմում էր մեկ կամ 
ավելի ցեղերի բնակչությունը, որը իշխանո> 
թյան կրողն էր։ Նրանք էին, որ կարող էին 
ընտրել և ընտրվել պետական պաշտոննե

րում, պատերազմների ժամանակ մասնակ
ցել աշխարհազորին։ Օրենքի առջև բոլոր 
քաղաքացիները հավասար էին։ Երկու տիպի 
պոլիսների միջև տարբերությունը հետևյալն 
էր։ ժողովրդավարական պոլիսներում ժամա
նակի ընթացքում ընդարձակվում էին քաղա
քացիների իրավունքները և մասնակցությու
նը պետական կառավարմանը, ինչպես եղավ 
Աթենքում։ Հակառակ դրան՝ օլիգարխիական 
պոլիսներում փաստացի (սակայն ոչ իրաՎա
կան) իշխանությունը իրականացնում էր 
տոհմային ազնվականությունը։

Վերոնշյալ քաղաքական կառուցվածքի 
գոյությունը հնարավոր էր միայն սահմանա
փակ տարածք ունեցող պետություններում։ 
Պոլիսի չափից ավելի խոշորացման, դրա
նում օտար, հավելյալ բնակչություն ներառե
լու դեպքում պոլիսային կառույցը չէր կարող 
գործել։ Այդ էր պատճառը, որ պոլիսային 
համակարգին բնորոշ էր պահպանողակա
նությունը։ Ավելի ուշ՝ Ալեքսանդր Մակեդո
նացու արշավանքներից հետո, երբ հունա
կան աշխարհը լայնորեն ներթափանցեց 
Առաջավոր Ասիա, հիմնավորապես փոխվեց 
պոլիսի բնույթը։

Հին Սպարտայի թատրոնի ա^րակն»րը
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Ամփոփում։ Ք.ա. 1Ճ֊՝–Հ111 դարերում հունական աշխարհում սկսվում է պետություննե
րի՝ պոլիսների ձևավորման գործընթացը։ Կապված օըյեկտիվ հանգամանքների հետ՝ 
առաջ եկան երկու տիպի պոլիսներ, որոնք տարըերվում էին միմյանցից կառավարման 
եղանակով։ Այդ երկու տիպի պոլիսների վառ օրինակն են Աթենքը և Սպարտան։ Պոլի– 
սային համակարգի գլխավոր առանձնահատկությունը ընակչության երկու խմըերի՝ քա
ղաքացիների և ոչ քաղաքացիների հակադրությունն է իրավական առումով։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչպիսին էր Աթենքում կառավարման համակարգը Ք.ա. VIII դարում։ Ովքեր էին Ապատ
րիդները, և կառավարման ի՛նչ համակարգ ստեղծվեց։

2. Ո՞րն էր Ք.ա. VI դարի սկզբում Աթենքի ժողովիրդի հաճախակի ելույթների գլխավոր 
պատճառը։ Դրակոնի հրամանով գրի առնված բանավոր օրենքները ինչու սպասվող արդ
յունքը չտվեցին։

3. Վերհանեք Սոլոնի բարեփոխումների նշանակությունը Աթենքի համար։ Ի՞նչ էր բուլեն, 
ովքեր ներառվեցին նրա կազմում։ Դատական համակարգի ի՛նչ նորույթ է պահպանվել 
մինչ օրս։

4. Ի՞նչ բարեփոխումներ իրականացրեց Կլիսթենեսը։ Ձեր կարծիքով՝ որն է դրանցից ամե 
նակարևորը։

5. Բացատրեք էկլեսիա, ֆիլ, դեմոս, դեմարքոս, ստրատեգոս, օստրակիզմ տերմինների նշա
նակությունը։

6. Ինչով էին պայմանավորված Սպարտայի քաղաքական կառուցվածքի առանձնահատկու
թյունները։ Որոնք էին բնակչության երեք հիմնական խմբերը Սպարտայում։ Հողի սեփա
կանության ի՞նչ յուրահատկություն կար սպարտացիների պետությունում։

7. Ներկայացրեք Սպարտայի պետական կառավարման մարմինները և դրանց հիմնական 
գործառույթները։

8. Ո՞րն է պոլիսային համակարգի գլխավոր հակադրությունը։ Ինչու է այս համակարգը բնու
թագրվում որպես պահպանողական։
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0ԱԴԱ0ԱԿՐԹՈՒԹՑՈՒՆՆ°ՐԻ Վ°Ր°Լ0Ը 
ԱՐ°Վ0ՈՒՏ0ՈՒ0

§ 1. ԱՐԵՎՄՈԻՏՔԻ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼՔԻ 
ԱՌԱՏԻՆ ՌԱԽՈԻՄԸ

Հոնիական Հունաստանը

Արևմտյան Փոքր Ասիայի առափնյա շրջան
ները կարևոր տեղ ունեին հունական քաղա
քակրթության ձևավորման և զարգացման 
գործում։ Այստեղ առաջին աքայան քաղաքնե
րը հիմնվել էին դեռևս Ք.ա. II հազարամյա
կում և շարունակում էին գոյատևել նաև հետա
գայում։ Դրանք փոքրասիական և հունական 
աշխարհների հանդիպավայրում էին՝ առևտ
րական ուղիների վրա, հարուստ էին օգտա
կար հանածոներով, ունեին րերրի հողեր։ հո
նիական քաղաքներից հատկապես աչքի էին 
ընկնում Միլեթը, Եփեսոսը և այլն։ Այդ պե
տությունները արևելյան աղրյուրներում կոչ
վում էին հոնիա (այստեղից է հայերենում հույ
ների անվանումը)։

Ք.ա. VI դ. վերջերին աքեմենյան արքա 
Դարեհ 1-ը նվաճեց Փոքր Ասիան, մուտք գոր
ծեց Բալկանյան թերակղզու հյուսիս և փակեց 
Հելլեսպոնտոսով էգեյան ծովից դեպի Սև 
ծով տանող ջրային ուղին։ Չնայած Դարեհը 
անհաջողության մատնվեց սկյութական ցեղե
րի դեմ արշավանքի ժամանակ, սակայն դա 
նրան հետ չպահեց էգեյան ծովի կղզիները և 
րուն Հունաստանը նվաճելու ծրագրերից։ հու
նական պոլիսների նվաճումը րխում էր նաև 
պարսիկների դաշնակից փյունիկյան քաղաք
ների շահերից։ հույները փյունիկեցիների 
գլխավոր մրցակիցներն էին Միջերկրածովյան 
ավազանի միջազգային առևտրում։

Սևծովյան ջրային ուղու փակումը և հոնիա
կան պոլիսների անկումը ծանր հարված էին 
մայրցամաքային և կղզիական պոլիսների հա
մար, քանի որ դրանով դադարում էր արևելքի 
երկրների հետ եկամտարեր առևտուրը, 
կրճատվում էր նրանց արտաքին շուկան։ 
Դրանից օգտվեցին հույների գլխավոր մրցա
կիցները՝ փյունիկեցիները։

հոնիական պոլիսներում Դարեհը ավե
լացրեց հարկերը, քաղաքներում կառավարող 
տիրանները փաստորեն վերածվեցին աքե
մենյան կառավարիչների։ Պոլիսները հատ
կապես դժգոհ էին աքեմենյան սատրապների 
ռազմական արշավանքներին պարտադիր 
մասնակցելուց և հարկադիր աշխատանքներ 
կատարելուց։

Օգտվելով սկյութական պատերազմում Դա֊ 
րեհի անհաջողությունից՝ հոնիական պոլիս- 
ներն ապստամրեցին։ Ք.ա. 499 թ. միլեթցի 
Արիստագորասը ապստամրություն րարձ- 
րացրեց և օգնության համար դիմեց մայրցա
մաքային հունաստանի պոլիսներին։ Սակայն 
նրանցից միայն երկուսը արձագանքեցին. 
Աթենքը ուղարկեց 20, իսկ էրետրիան՝ 
5 ռազմանավ։ Ապստամրած պոլիսներում վե
րացվեց տիրանիան, և մտցվեց կառավարման 
ժողովրդավարական համակարգ։

հոնիացիների ապստամրությունը անհա
ջողության մատնվեց, քանի որ հույները չկա
րողացան միավորել իրենց ուժերը։ Ցուրա- 
քանչյուր պոլիս մարտնչում էր ինքնուրույն։ 
Ք.ա. 498 թ. ապստամրները պարտվեցին 
Եփեսոսի, իսկ 494 թ.՝ Միլեթի մոտ տեղի 
ունեցած ճակատամարտերում։ Միլեթ քաղա
քը գրավվեց և ավերվեց։ Ապստամրության 
ճնշումից հետո պարսիկները հնարավորո^ 
թյուն ստացան ձեռնարկելու րուն հունական 
պոլիսների նվաճումը, մանավանդ որ Աթենքը 
և էրետրիան աջակցել էին հոնիական ապս 
տամրությանը։ Եվ Դարեհն օգտագործեց այդ 
առիթը։

Պարսիկների աոաջին 
երկու արշավանքները

Ք.ա. 492 թ. պարսկական րանակը Փոքր 
Ասիայի հյուսիսարևմտյան ծովեզերքից նավե
րով շարժվեց դեպի Հունաստան։ Սակայն ճա
նապարհին ուժեղ փոթորիկը խորտակեց նա
վատորմի մեծ մասը (շուրջ 300 նավ), և պար 

5 համաշխարհային պատմություն — 10
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սիկները հետ դարձան։ Այս անհաջողությունը 
չկանգնեցրեց Դարեհին։ Նախապատրաստ
վելով նոր արշավանքի՝ նա դեսպանություն 
ուղարկեց հունաստանի առաջատար պոլիս- 
ներ՝ պահանջելով ճանաչել իր իշխանությունը։ 
Թեսալիայի և Ռեոտիայի մի շարք պոլիսներ 
հնազանդվելու պատրաստակամություն հայտ^ 
նեցին։ Սակայն Աթենքը և Սպարտան կտրուկ 
մերժեցին և նույնիսկ սպանեցին պարսից դես
պաններին։

Այս անգամ Դարեհը որոշեց անմիջապես 
հարվածել Աթենքին և Սպարտային։ Երկու 
առաջատար պոլիսների հնազանդեցումը 
կստիպեր մյուսներին առանց դիմադրության 
ընդունել Դարեհի գերիշխանությունը։ Դարե– 
հի նավատորմը, Ք.ա. 490 թ. անցնելով էգե
յան ծովը, զորք իջեցրեց Ատտիկայի ափին՝ 
Մարաթոնի դաշտում (Աթենքից շուրջ 40 կմ 
հեռու)։

Պարսիկներին շտապ կերպով ընդառաջ 
գնաց հունական 11-հազարանոց զորքը։ Մի 
քանի օր հակառակորդները կանգնած էին 
դեմ դիմաց, սակայն չէին սկսում ճակատա
մարտը։ Աթենացիները սպասում էին օգնա
կան ուժերի Սպարտայից, իսկ պարսիկները՝ 
Ատտիկայում իրենց կողմնակիցների ապս- 
տամրությանը։ Ի վերջո պարսիկները որոշե
ցին իրենց զորքը նավերով փոխադրել Աթենք 
և գրավել այն, քանի դեռ աթենական զորքը 
Մարաթոնում էր։ Երր զորքի մի մասը արդեն 
նավերի վրա էր, աթենացիները հարձակՎե
ցին և պարտության մատնեցին պարսիկնե
րին։ Պարսիկների այս արշավանքն էլ անհա- 
ջողությամր ավարտվեց։

Պարսիկների երրորդ արշավանքը

Պարսկական երկու արշավանքները ստի 
պեցին հունական պոլիսներին համաձայնու
թյան գալ միասնարար պայքարելու պարսիկ
ների նոր արշավանքի դեպքում։ Ք.ա. 481 թ. 
Իսթմոսում 31 պոլիսների ներկայացուցիչ
ներ ստեղծեցին ռազմական միություն։ Որոշ
վեց պարսիկների արշավանքի դեպքում մի
ացյալ ուժերի ղեկավարությունը հանձնել 
Սպարտային՝ որպես ռազմական գործում 
անվերապահ հեղինակություն վայելող պե
տության։

Աթենացի զորավար Թեմիստոկլեսը 
կազմեց «ծովային ծրագիրը»։ հաշվի առնելով 
Ատտիկայի խոցելի դիրքը ցամաքից՝ նախա
տեսվում էր, որ պարսկական ներխուժման 
դեպքում Ատտիկայի րնակչությունը պետք է 
տեղափոխվեր կղզիներ, մինչև նավատորմը և 
մյուս պոլիսների ուժերը կկարողանային հա
ջողության հասնել։ Այդ նպատակով ստեղծվեց 
խոշոր ռազմական նավատորմ (180 ռազմա
նավ), ինչպես նաև վերակառուցվեց Աթենքի 
նավահանգիստ Պիրևսը։

Պարսիկների արշավանքը սկսվեց Ք.ա. 480թ.։ 
Աքեմենյան արքա Քսերքսեսը հավաքել էր 
տերության րոլոր ժողովուրդների ռազմական 
ուժերը, որոնք ավելի քան 1000 փոխադրանա- 
վերով և ռազմանավերով ափ իջեցվեցին Բաք 
կանյան թերակղզում։ Պարսկական րանակի 
թիվը շուրջ 300 հազար էր։

Պարսիկները հունաստանի հյուսիսային 
առափնյա գոտով ընթացան դեպի Թերմո– 
պիլյան կիրճ, որը միջին Հունաստան տանող 
միակ ճանապարհն էր։ Մինչև հունական պո 
լիսները կհասցնեին հավաքել իրենց ուժերը և 
դիմադրություն կազմակերպել, Սպարտայի 
արքա Լեոնիդասը իր թիկնապահ գնդով 
(300 զինվոր) ընդառաջ գնաց պարսիկներին 
և փակեց Թերմոպիլյան կիրճը։ Երկօրյա մար 
տերից հետո սպարտական ջոկատը հերոսա- 
րար զոհվեց, և պարսիկները շարունակեցին 
իրենց երթը։

Նրանք հասան Ատտիկա, որի րնակչությու- 
նը հասցրել էր հեռանալ կղզիներ։ Ավեր ելով 
Ատտիկայի երկրագործական շրջանները՝ 
նրանք մտան Աթենք։ հունական միացյալ 
ուժերի հրամանատարությունը ամուր պատնեշ 
ստեղծեց Իսթմոսյան պարանոցում՝ Պելո 
պոնեսը պաշտպանելու նպատակով։ Ծրա
գրվում էր այստեղ հավաքել րոլոր ուժերը և 
վճռական հարված հասցնել հակառակորդին։ 
Նույն թվականին Ատտիկայի ափերին՝ Սա
լամին կղզու մոտ, Թեմիստոկլեսը ջախջա
խեց պարսկական նավատորմը։ Այդ պարտու
թյունից հետո Քսերքսեսը վերադարձավ 
Փոքր Ասիա՝ Հունաստանում թողնելով զորքի 
հիմնական մասը՝ Մարդոնիոսի գլխավո
րությամբ։ Վերջինս իր հիմնական ուժերը 
կենտրոնացրել էր հյուսիսային հունաստա
նում՝ Թեսալիայում։
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ՀԻՆ ՀՈՒՆԱՍՏԱՆԸ

Ք.ա. 479 թ. Ռեոտիայի Պլատեա քաղաքի 
մոտ հույների և պարսիկների միջև տեղի 
ունեցավ վճռական ճակատամարտ։ հունա
կան զորքը սպարտացի Պավսանիասի 
գլխավորությամբ լիակատար պարտության 
մատնեց պարսիկներին։ Նույն թվականին 
Փոքր Ասիայի ծովափին՝ Միկալեի հրվան
դանի մոտ, հունական միացյալ նավատորմը 
ջախջախեց պարսկական նավատորմը։

Պլատեայի և Միկալեի հաղթանակները բե– 
կում մտցրին հույն–պարսկական պատերազմ
ների հետագա ընթացքի մեջ։ Վերացավ պար - 
սիկների ներխուժման վտանգը, և ղրանից հետո 
ռազմական գործողությունները մեծ ընղմիջում– 
ներով շարունակվում էին հիմնականում ծովում։

Պատերազմների ավարտը

Արղեն Ք.ա. 479 թ. հունական պոլիսնե– 
րի փոխհարաբերություններում վերսկսվե– 

5*

ցին հակասությունները, և Իսթմոսյան մի
ությունը քայքայվեց։ Ք.ա. 478 թ. Աթենքի 
նախաձեռնությամբ ստեղծվեց նոր միու
թյուն, որը կոչվեց Դելոսյան։ Միությունը 
այսպես էր կոչվում, քանի որ ղրա գան
ձարանը գտնվում էր Դելոս կղզում։ Միու
թյան ստեղծման նպատակը պարսիկների 
ղեմ միասնական պայքարն էր։ Քանի որ 
փոքր պոլիսների համար ղժվար էր մշտա
կան զորք պահել, նրանք պարտավորվեցին 
որոշակի գումար մուծել միության գանձա
րան։ Միության գերիշխողը ղարձավ Աթեն- 
քը։ Դաշնակիցների հատկացումների հաշ
վին Աթենքը կառուցեց խոշոր նավատորմ։

հույն–պարսկական բախումները երկար 
շարունակվեցին։ Ք.ա. 469 թ. աթենական 
նավատորմը Փոքր Ասիայի հարավում հաղ
թեց պարսիկներին։ Ավելի ուշ Աթենքը զորք 
ուղարկեց Եգիպտոս, որտեղ պարսից սատ^ 
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րապը ապստամրել էր աքեմենյան արքայի 
դեմ։ Աթենքի այս ձեռնարկումը նշանակում 
էր, որ հույները արդեն իրենք էին միջամտում 
Աքեմենյան տերության ներքին գործերին։

Վերջապես Ք.ա. 449 թ. Աքեմենյան 
տերության մայրաքաղաք Շոշում պարսից 
արքայի և Աթենքի դեսպան Կալիասի միջև 
կնքվեց հաշտության պայմանագիր, որով 
ավարտվեցին շուրջ կես դար տևած պատե
րազմները։ Ըստ պայմանագրի՝ պարսիկները 
պարտավորվում էին հրաժարվել էգեյան ծո

վի և հելլեսպոնտոսի (Մարմարա ծով) ավա
զաններում գերիշխանություն հաստատելու 
իրենց ծրագրերից։ Էգեյան ծովափից եռօրյա 
ճանապարհի վրա (շուրջ 180-200 կմ) նրանք 
իրավունք չունեին զորք պահելու։ Փոքրասի 
ական հունական քաղաքները, ձևականորեն 
մնալով Աքեմենյան տերության կազմում, 
ստանում էին ինքնուրույնություն ներքին 
հարցերում։ Իսկ մայրցամաքային հունաս
տանի պոլիսները Փոքր Ասիայի քաղաքնե
րից պետք է հանեին իրենց կայազորները։

Ամփոփում։ Այսպիսով՝ կեսդարյա հոցն֊պարսկական պատերազմները ավարտվե
ցին հունական աշխարհի հաղթանակով։ Դրանք ցույց տվեցին, որ հունական պոլիսա– 
յին համակարգը ավելի կենսունակ էր ռազմական ե տնտեսական առումներով մեծ գե
րակշռություն ունեցող Աքեմենյան տերության համեմատությամբ։

Հարցեր և աոաջադրանքներ

1. Փոքր Ասիայի արևմտյան ծովափնյա շրջաններում հիմնված հունական քաղաք-պետու- 
թյուններից որոնք էին նշանավոր։ Դարեհ 1-ը երր նվաճեց այս տարածաշրջանը։ Ի՞նչ 
հետևանք ունեցավ դա հունական պոլիսների համար։ Ո՞րն էր հոնիական պոլիսների 
ապստամրության անհաջողության գլխավոր պատճառը։

2. Որո՞նք էին հույն-պարսկական պատերազմների պատճառները։
3. Նկարագրեք Ք.ա. 490 թ. արշավանքը։ Ի՞նչ ազդեցություն ունեցավ պատերազմը հունա

կան պոլիսների փոխհարարերությունների վրա։
4. Պարզարանեք Թեմիստոկլեսի կազմած «ծովային ծրագրի» էությունը։ Ի՞նչ նշանավոր ճա

կատամարտեր են տեղի ունեցել երկրորդ և երրորդ արշավանքների ժամանակ։
5. Ո՞ւմ գլխավորությամր և երր ստեղծվեց Դելոսյան միությունը։ Գնահատ եք Շոշի հաշտու

թյան պայմանագիրը հույների և պարսիկների տեսանկյունից։
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§ 2. ԱԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՈՍԿԵԴԱՐԸ

Աթենական ծովային միությունը

Քսերքսեսի նկատմամր տարած հաղթա
նակների շնորհիվ վերացավ պարսիկների՝ 
հունաստան ներխուժելու սպառնալիքը։ Ար
տաքին վտանգի րացակայությունը րացասա- 
րար ազդեց հունական պոլիսների դաշնակ
ցային հարարերությունների վրա։ Պոլիսների 
փոխհարարերություններում առաջացան հա
կասություններ։ հատկապես վառ դրսևորՎե
ցին երկու առաջատար պոլիսների՝ Աթենքի և 
Սպարտայի միջև մշտապես առկա հակասու
թյունները։ հենվելով իրենց դաշնակից պոլիս
ների վրա՝ երկուսն էլ ձգտում էին հնարավո 
րինս ավելի մեծ ազդեցություն ձեռք րերել հո> 
նական աշխարհում։ Այդ պայքարում նախա
ձեռնությունը պատկանում էր տնտեսապես 
ավելի հզոր Աթենքին։

Վերջինս, րացի տնտեսական մեծ ներու
ժից, նաև հզոր էր ռազմական առումով, քանի 
որ անհրաժեշտության դեպքում կարող էր օգ
տագործել Դելոսյան միության ուժերը։

Այս շրջանում Աթենքում մեծ ազդեցություն 
ձեռք րերած ժողովրդավարական ուժերը, հեն
վելով Դելոսյան միության ռազմաքաղաքա
կան հզոր ներուժի վրա, սկսեցին ակտիվո^ 
թյուն ցուցարերել արտաքին քաղաքականու
թյան մեջ։ Միությունը աստիճանարար սկսում 
էր վերածվել Աթենական ծովային միու
թյան, քանի որ դրանում անդամագրված շուրջ 
200 պոլիսները իրականում Աթենքի անվե
րապահ ազդեցության ներքո էին։ Միության 
անդամների դրամական մուծումները տնօրի - 
նում էր Աթենքը։ Իր քաղաքականությունից 
դժգոհ Միության անդամների անջատողակա
նության դրսևորումների դեպքում Աթենքը դի
մում էր նույնիսկ հարկադրանքի։ Երր որոշ կղ
զիական պոլիսներ (օրինակ՝ Լեսբոս, Քիոս) 
փորձեցին դուրս գալ Միությունից, Աթենքը 
կանխեց դրանք ռազմական միջամտությամր։

Միաժամանակ Աթենքը ձգտում էր մշտա
կան վերահսկողություն ապահովել այն ւպոլիււ֊ 
ների նկատմամր, որոնք առանձնապես կապ
ված չէին Միության հետ։ Դրանց տարածքում 
նա հող էր տրամադրում աթենական քաղա

քացիներին։ Այդպիսի անձինք հողի դիմաց 
պարտավոր էին զինծառայություն կատարել 
հօգուտ Աթենքի։

Աթենքի տնտեսական գերակայությունն 
ապահովելու նպատակով աթենական դրամա
կան միավորը հայտարարվեց պարտադիր 
Միության ներսում իրականացվող րոլոր գոր
ծառնությունների համար։ Դրանով Միության 
անդամները ավելի մեծ կախման մեջ ընկան 
նրանից։

Միաժամանակ Աթենքը ձգտում էր Միու
թյունն ընդարձակել ի հաշիվ Սպարտայի և 
նրա դաշնակիցների։ Նա աջակցում էր Միու
թյունից դուրս գտնվող՝ այլ պոլիսներում ապ
րող աթենամետ ուժերին։ Դրա շնորհիվ ժո
ղովրդավարական խմրավորումները հաղթա
նակ տարան մի շարք օլիգարխիական պոլիս
ներում՝ Միլեթում, Թեբեում, Արգոսում և 
այլ քաղաքներում։

Աթենքի և Սպարտայի պայքարը 
գերիշխանության համար

Ք.ա. 460 թ. սկսած՝ Աթենքում մեծ հեղինա
կություն ձեռք րերեց Պերիկլեսը, որն անմի
ջապես սկսեց եռանդուն արտաքին քաղաքա
կանություն վարել։

Օգտվելով Սպարտայի հելոտների ապա 
տամրությունից՝ Պերիկլեսը դաշինք կնքեց 
Պելոպոնեսի պոլիս Արգոսի հետ և դրդեց 
վերջինիս գրավելու Սպարտայի ազդեցության 
տակ գտնվող Միկենք քաղաքը։ Միաժամա
նակ Աթենքը օգնեց Մանտինեա քաղաքին 
պարիսպներ կառուցել, և վերջինս վերածվեց 
Պելոպոնեսում Աթենքի հենակետի։ Պերիկ- 
լեսը զորք մտցրեց Սպարտայի դաշնակից 
Կորնթոսի դեմ պատերազմող Մեգարա։ 
Աթենքը հակառակորդների հնարավոր հար
ձակումից պաշտպանելու նպատակով Պերիկ- 
լեսը սկսեց «Երկար պարիսպների» կառո> 
ցումը։ Դրանք երկու կողմից պետք է փակեին 
Աթենքից դեպի նրա նավահանգիստ Պիրևս 
տանող շուրջ 6 կմ երկարությամր ճանա
պարհը։

Աթենական ծովային միության, առաջին 
հերթին Աթենքի հզորացումը և միջամտու
թյունը Սպարտայի և նրա դաշնակիցների 
ներքին գործերին առաջ րերեցին օլի - 

69



Հին շրջան

գարխիական պոլիսների ղժգոհությունը։ 
Վերջիններս ռազմական գործողություններ 
սկսեցին։

Ք.ա. 457 թ. Ռեոտիայում սպարտացինե
րը հաղթանակ տարան աթենական զորքի 
նկատմամբ։ Սակայն շուտով Աթենքն անցավ 
հակահարձակման։ Աթենական զորքը պար
տության մատնեց Թեբեին և իր ազդեցությու
նը տարածեց Ռեոտիայի վրա։ Կորնթոսյան 
պարանոցում՝ Նավպակտոսում, Աթենքը 
կառուցեց ամրություններ, որտեղ սկսեցին 
հավաքվել Սպարտայից փախած հելոտները։

Սակայն Աթենքի հաջողությունները հետա
գա ընթացք չստացան։ Աքեմենյան արքայի 
դեմ ապստամբած Եգիպտոսի սատրապին որ
պես օգնություն ուղարկված աթենական նա
վատորմը Ք.ա. 454 թ. պարտություն կրեց, և 
Աթենքը կորցրեց իր ուժերի մի մասը։ Նույն 
թվականին Դելոս կղզուց Աթենք տեղա
փոխվեց Դելոսյան միության գանձարանը, 
քանի որ հնարավոր էր պարսկական նոր ներ
խուժում։ Շուտով Աթենքի և Սպարտայի միջև 
կնքվեց հնգամյա հաշտության պայմանագիր։ 
Աթենքը պարտավորվում էր չմիջամտել Պելո 
պոնեսի պոլիսների ներքին գործերին։

Մի քանի տարի անց պատերազմը վեր
սկսվեց, որն ընթացավ ի վնաս Աթենքի։ Վեր
ջինիս ազդեցությունից դուրս եկավ Ռեոտիան։ 
Շուտով սպարտական զորքը մտավ Ատտիկա, 
և միայն Պերիկլեսի ջանքերով հաջողվեց Ք.ա. 
445 թ. սպարտացիների հետ 30 տարով հաշ
տություն կնքել։ Սպարտան պարտավորվեց 
վերադարձնել Մեգարան, ինչպես նաև Պելո 
պոնեսում և այլ վայրերում եղած Աթենքի ունե
ցած բոլոր հենակետերի մեծ մասը։ Աթենքն իր 
հերթին պարտավորվեց Աթենական միության 
մեջ չընդգրկել Պելոպոնեսյան միության ան
դամ պոլիսներին։

Աթենքի և Սպարտայի միջև ընթացած եր
կու պատերազմները ցույց տվեցին, որ հու
նական աշխարհը խիստ բևեռացված էր։ 
հունական պոլիսային աշխարհը խմբավոր
ված էր երկու Միություններում, որոնց միջև 
հակասությունները աստիճանաբար խորա
նում էին։

Աթենքը Պերիկլեսի օրոք

Աթ»նացի զինվորի բարձրաքանդակ

Պերիկլեսը հին հունական պատմության 
առավել աչքի ընկնող քաղաքական գործիչնե
րից էր, ում անվան հետ է կապվում հունական 
ժողովրդավարության նվաճումների զգալի 
մասը։ Պերիկլեսը հավասարակշռված և հեռա
տես քաղաքական գործիչ էր, փայլուն հռետոր 
և իր ժամանակի ամենազարգացած մարդ
կանցից մեկը։ Նրա կարծիքով՝ Աթենքը պետք 
է դառնար ոչ միայն հունաստանի քաղաքա
կան առաջնորդը, այլև հունական մշակույթի 
կենտրոնը։ Պերիկլեսի շուրջն էին հավաքված 
հունական մշակույթի խոշորագույն գործիչ
ները՝ փիլիսոփա Պրոտագորասը, ողբեր
գակ Սոֆոկլեսը, քանդակագործ Ֆիդիասը, 
պատմիչ Հերոդոտոսը և այլք։

Աթենքում ունեցած իր հեղինակության շնոր
հիվ Պերիկլեսը, սկսած Ք.ա. 443 թ., 15 տարի 
վերընտրվում էր որպես առաջին ստրատե– 
գոս, այսինքն՝ պետության բարձրագույն գոր
ծադիր պաշտոնյա։ Նա անցկացրեց մի շարք 
օրենսդրական բարեփոխումներ , որոնց նպա
տակն էր պետության կառավարման համա
կարգի կատարելագործումը և ժողոՎրդաՎա- 
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րացումը։ Նրա օրոք հաճախ պետական կառա
վարման տարրեր, նույնիսկ րարձրագույն մար
միններում ընտրվում էին ստորին խավերի ներ
կայացուցիչները։ Պերիկլեսը հաճախ քվեար 
կության փոխարեն պաշտոնի էր նշանակում 
վիճակահանությամբ։

Շարքային աթենացիներին պետական կա
ռավարման համակարգում ներառելու նպա
տակով Պերիկլեսը պաշտոնի դիմաց վարձատ
րություն մտցրեց։ Աշխատավարձը սահման
վում էր ոչ թե մեկ ամսվա, այլ ամեն օրվա հա
մար։ Չունևոր աթենացիներին կրոնական և 
այլ տոների ժամանակ դրամ էր րաժանվում՝ 
թատրոն հաճախելու համար։

Պերիկլեսի օրոք ընդարձակվեց լիթուր 
գիայի (ընծայարերում) երևույթը։ Յուրաքանչ
յուր հարուստ աթենացի պարտավորվում էր իր 
անձնական միջոցների հաշվին պետության 
համար կառուցել նավեր, ֆինանսավորել հա
սարակական միջոցառումներ։

Պերիկլեսի օրոք էկլեսիան վերածվեց պե
տության իրական ղեկավար մարմնի։ Յուրա
քանչյուր 10 օրը մեկ այն հավաքվում էր՝ 
քննարկելու համար կարևոր պետական գոր
ծերը։ Էկլեսիան էր ընտրում ստրատեգոսնե- 
րին և մյուս պաշտոնյաներին, հայտարարում 
պատերազմ, կնքում պայմանագրեր, ընդո> 
նում պետական մարմինների և պաշտոնյանե
րի հաշվետվությունները։

Ընտրովի մարմինների շարքում գլխավոր 
դերը պատկանում էր 10 ստրատեգոսների 
խորհրդին։ Սրանք էին ղեկավարում աթենա
կան զորքը և նավատորմը, արտաքին քաղա
քականությունը, տնօրինում պետության ֆի
նանսները։

Պերիկլեսը մտցրեց բողոքարկման հա
մակարգ։ Ցանկացած ազատ աթենացի իրա
վունք ուներ րողոքարկելու էկլեսիայի կողմից 
նախկինում ընդունված օրենքը կամ էկլեսիա 
մտած օրենքի նախագիծը։ Եթե քննության ըն
թացքում րողոքը դիտվում էր իրավացի, ապա 
տվյալ օրենքը կամ օրինագիծը չեղյալ էր հա
մարվում, իսկ դրա հեղինակի հանդեպ դա
տական գործ էր հարուցվում։ Ոչ իրավացի րո 
ղոքարկման դեպքում րողոքարկողը տուգան-

Պ»րիկլես

վում էր:
Պերիկլեսի ստրատեգոսության օրոք 

ավարտվեց Երկար պարիսպների կառուցու
մը, որի շնորհիվ Աթենքը հուսալիորեն պաշտ
պանված էր ցամաքային հարձակման դեպ
քում։ Նույնիսկ պաշարման ժամանակ քաղա
քը կարող էր անարգել օգտվել իր նաՎա- 
հանգստից՝ դրսից օգնություն ստանալ կամ 
ծովային գործողություններ վարել։

Պերիկլեսի կառավարման ընթացքում 
Աթենքը վերածվեց հունաստանի ժողովրդա
վարության հենակետի։ Ակտիվ արտաքին քա
ղաքականության շնորհիվ Աթենքի ազդեցու
թյունը տարածվում էր հունաստանի մեծ մասի 
վրա։ Աթենքը դարձավ հունաստանի խոշորա- 
գույն քաղաքը։ Այս շրջանը Աթենական պե
տության քաղաքական, տնտեսական և 
հոգևոր-մշակութային հզորության գագաթնա
կետն էր, որն ընդունված է անվանել «Պերիկ- 
լեսյան ոսկեդար»։
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Ամփոփում։ Այսպիսով՝ Ք.ա. 470֊440֊ական թվականներին, հույն֊պարսկական 
պատերազմներին զուգահեռ, հունական պոլիսային աշխարհում ընթանում էր քաղաքա
կան բևեռացման գործընթաց։ Դրա երկու կողմերում էին առավել հզոր երկու պոլիսնե– 
րը՝ Աթենքը և Սպարտան, որոնց շուրջը միավորվել էին ժողովրդավարական և օլիգար
խիական պոլիսները։ Այս երկուսի միջև փոփոխակի հաջողություններով ընթացող պա
տերազմները նպատակ ունեին հասնելու քաղաքական առաջնայնության։ Ք.ա. V դարի 
կեսերը Աթենական պետության պատմության մեջ իրավամբ համարվում են նրա համա
կողմանի զարգացման բարձրակետը՝ ոսկեդարը։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչու սրվեցին հունական պոլիսների միջև հակասությունները դեռևս հույն-պարսկական 
պատերազմների ավարտից առաջ։ Ո՞ւմ միջև էր ընթանում պայքարը հունական աշխարհում 
ազդեցություն ունենալու համար։

2. Ինչու ենք ասում, որ Դելոսյան միությունը վերածվեց Աթենական ծովային միության։ Ի՞նչ 
միջոցների դիմեց Աթենքը Միությունից դժգոհ պոլիսների նկատմամր։

3. Ի՞նչ քաղաքականություն էր վարում Պերիկլեսը Սպարտայի և նրա դաշնակիցների դեմ։ 
Ինչու կառուցվեցին «Երկար պարիսպները»։

4. Նկարագրեք Աթենքի և Սպարտայի միջև պատերազմի ընթացքը, ներկայացրեք դրա 
արդյունքները՝ ըստ Ք.ա. 445 թ. կնքված հաշտության պայմանագրի։

5. Ի՞նչ րարեփոխումներ իրականացրեց Պերիկլեսն իր երկարատև կառավարման ըն
թացքում։

6. Բնութագրեք Պերիկլեսին, գնահատեք նրա պատմական կերպարը։
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§ 3. ՊԵԼՈՊՈՆԵՍՅԱՆ 
ՊԱՏԵՐԱԶՄՆԵՐԸ

Պատերազմի առաջին փողը. 
Արքիդամոսյան պատերազմը

Աթենքի և Սպարտայի հակամարտությու
նը, որը վերածվեց պատերազմի և ավարտվեց 
30-ամյա խաղաղության պայմանագրով, չՎե^ 
րացրեց Աթենական և Պելոպոնեսյան միու
թյունների միջև հակասությունները։ Նույնիսկ 
պայմանագրի կնքումից հետո թ» Աթենքը, թ» 
Սպարտան ձգտում էին ընդարձակել իրենց 
ազդեցության գոտիները։ Շարունակվեց 
«սպառազինությունների մրցավազքը»։ Երկու 
միությունները պայքարում էին հանուն հու
նաստանում գերիշխանության ձեռքրերման, և 
վաղ թե ուշ նոր րախումն անխուսափելի էր։

ժամանակ առ ժամանակ տարրեր պոլիս
ներում տեղի էին ունենում ռազմական գործա 
ղություններ Աթենական և Պելոպոնեսյան մի
ությունների անդամների միջև։ Տեղի ունեցան 
մի շարք իրադարձություններ, որոնցից վեր 
ջինը Աթենքի և Պելոպոնեսյան միության ան
դամ Մեգարայի միջև րախումն էր։ Աթենքի 
ժողովրդական ժողովի որոշմամր արգելվեց 
Աթենական միության տարածքում Մեգարայի 
հետ որևէ առևտրական գործարք։ Սրանով 
Մեգարային ծանր տնտեսական հարված էր 
հասցվում։ Պելոպոնեսյան դաշնակիցները 
Աթենքից պահանջեցին ցրել Միությունը և 
վտարել Պերիկլեսին։ Երկու պահանջներն էլ 
մերժվեցին, որից հետո սկսվեց պատերազմը։

Նախահարձակը պելոպոնեսցիներն էին։ 
Բեոտիացիները Ք.ա. 431 թ. հարձակվեցին 
Աթենքի դաշնակից Պլատեայի վրա։ Միա
ժամանակ Սպարտայի արքա Արքիդամոսը 
մտավ Ատտիկա, որի րնակչությունը ապաս
տան գտավ քաղաքում։ Պերիկլեսը խուսա
փում էր ցամաքային ճակատամարտից, քանի 
որ այստեղ պելոպոնեսցիներն առավելություն 
ունեին։ Նրա կարծիքով՝ Ատտիկայի րնակչու
թյունը Աթենքում ապահով կլիներ, իսկ ծովում 
մեծ առավելություն ունեցող աթենական նա
վատորմը կարող էր անարգել ասպատակել 
Պելոպոնեսի ծովափը, ինչը և տեղի ունեցավ։ 
Արքիդամոսը, չփորձելով գրոհել լավ պաշտ

պանված Աթենքի վրա, հետ դարձավ։ Սա
կայն հաջորդ գարնանը նա կրկին վերադար
ձավ Ատտիկա։ Քաղաքում սկսված ժանտախ
տի համաճարակը մեծ վնասներ պատճառեց։ 
հազարավոր մարդիկ զոհ գնացին հիվան
դությանը, այդ թվում՝ զինվորներ։ Օգտվելով 
հարմար առիթից՝ Պերիկլեսի քաղաքական 
հակառակորդները հասան այն րանին, որ 
Ք.ա. 430 թ. նա չընտրվեց առաջին ստրատ^ 
գոսի պաշտոնում։ Միայն հաջորդ տարի Պե
րիկլեսը կրկին ընտրվեց ստրատեգոս, սա
կայն կարճ ժամանակ անց մահացավ։

Պերիկլեսի մահից հետո նրա կողմնակից
ների շարքերում առաջացան երկու հակամարտ 
խմրավորումներ։ Բնակչության առավել ապա
հովված խավը գլխավորում էր Նիկիասը, իսկ 
մյուսները, որոնք աչքի էին ընկնում կտրուկ 
գործողությունների պահանջով, գլխավորում 
էր Կլեոնը։ Վերջինս պահանջում էր վարել 
ակտիվ ռազմական գործողություններ պելո 
պոնեսցիների դեմ։

Իսկ պատերազմը շարունակվում էր։ Շու
տով սպարտացիները գրավեցին Աթենքի դաշ
նակից Պլատեա քաղաքը և րնաջնջեցին ողջ 
րնակչությանը։ Ք.ա. 425 թ. աթենական զո
րավար Դեմոսթենեսը զորքով ափ իջավ 
Պելոպոնեսի արևմտյան ծովափին և գրավեց 
Պիլոս քաղաքը։ Միաժամանակ նա գրավեց 
մոտակայքում գտնվող կղզին, որտեղ գերի 
վերցվեցին Սպարտայի ազնվականական 
տոհմերի 120 ներկայացուցիչներ։

Իրենց հերթին սպարտացիները փորձեցին 
քայքայել Աթենական միության շարքերը։ Ք.ա. 
424 թ. սպարտացի զորավար Բրասիդասը 
շարժվեց հյուսիս։ Նրա արշավանքի նպա
տակն էր հասնել հյուսիսային հունաստան և 
ստիպել այստեղի պոլիսներին դուրս գալ Մի
ությունից։ հասկանալով Բրասիդասի 
ծրագրից րխող վտանգը՝ աթենական զորքը 
Կլեոնի գլխավորությամր նույնպես շարժվեց 
հյուսիս։ Ք.ա. 422 թ. տեղի ունեցած ճակա
տամարտն ավարտվեց սպարտացիների հաղ
թանակով։

Տևական պատերազմը և մեծ զոհերը ստի 
պեցին հակառակորդներին հաշտության 
պայմանագիր կնքել։ Ըստ Ք.ա. 421 թ. 
կնքված Նիկիասի պայմանագրի՝ վերա
կանգնվեց նախապատերազմյան իրավի 
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ճակը (տէծէստ գսօ)։ Այնուամենայնիվ, պայ
մանագրի գլխավոր պահանջը չկատարվեց, 
քանի որ հեշտ չէր վերադարձնել միմյանցից 
գրավված այն քաղաքները, որտեղ արդեն 
հասցրել էին հաստատվել ինչպես աթենացի
ները, այնպես էլ պելոպոնեսցիները։ Ըստ էու
թյան՝ այս պայմանագիրը ավելի շուտ զինա– 
դադար էր։

Սիցիլիական արշավանքը

Նիկիասի հաշտության պայմանագրից մի 
քանի տարի անց պատերազմը վերսկսվեց, 
որի համար առիթ դարձավ Աիցիլիայի հունա
կան գաղութների միջհ ծագած հակամարտու
թյունը։ Աիցիլիական Սեգեստե քաղաքը 
խնդրեց Աթենքին օգնել իրենց Պելոպոնեսյան 
միության անդամ գաղութների դեմ պայքա
րում։ Հայտնի քաղաքական գործիչ Ալկի– 
վիադեսը համոզեց էկլեսիային համաձայնվել 
այդ առաջարկին։

Ք.ա. 415 թ. 134 նավերից րաղկացած 
նավատորմը շարժվեց դեպի Աիցիլիա։ Նա
վատորմի շարժվելու նախորդ գիշերը ան
հայտ անձինք Աթենքում ջարդել էին Հերմես 
աստծո արձանների դեմքերը։ Ալկիվիադեսի 
հակառակորդները արարքի մեղքը րարդե- 
ցին նրա վրա, հ էկլեսիան որոշեց ձերրակա- 
լել Ալկիվիադեսին, ով նավատորմի հրամա
նատարներից էր։ Նավատորմի հետհից նավ 
ուղարկվեց, որը հետ րերեց Ալկիվիադեսին։ 
Սակայն Աթենքի ճանապարհին նրան հա

ջողվեց փախչել հ ապաստանել Պելոպոնե- 
սում։

Աթենական զորքը Սիցիլիայում սկզրնա- 
կան հաջողություններից հետո սկսեց պար
տություններ կրել։ Ալկիվիադեսի խորհրդով 
Սպարտան զորք ուղարկեց Սիցիլիա, որը Սի- 
րակուզայի հետ դաշնակցեց հ շուտով հասավ 
հաջողության։ Ք.ա. 413 թ. աթենական զորքը 
ստիպված էր վերացնել Սիրակուզայի պաշա
րումը, այնուհետհ այն պարտություն կրեց, հ 
զորքի ողջ մնացած մասը հրամանատարների 
հետ միասին գերի վերցվեց։

Դեկելեյան պատերազմը. 
պատերազմների ավարտը

Սիցիլիական արշավանքի հետհանքով 
Աթենքը զրկվեց իր նավատորմի մեծ մա
սից, որը անմիջապես ազդեց Աթենական 
միության վրա։ Մի շարք պոլիսներ դուրս 
եկան դրա կազմից։ Այլհս չտիրապետելով 
խոշոր նավատորմի՝ Աթենքը ի վիճակի չէր 
կանխելու Միության քայքայումը։ Միայն 
Ք.ա. 412 թ. Աթենքը կարողացավ կառուցել 
150 նոր ռազմանավեր, սակայն ուժերի հա- 
րարերակցությունը արդեն փոխվել էր հօգուտ 
պելոպոնեսցիների։ Սպարտական զորքը 
գրավեց հ իր ռազմական հենակետը դարձ
րեց Աթենքից 20 կմ հեռավորության վրա 
գտնվող Դեկելեյա քաղաքը (այստեղից էլ 
պատերազմի այս փուլի անվանումը), որտե
ղից կազմակերպում էր իր գործողությունները։ 

Սիցիլիական Ս»^»ստ» քաղաքի ակրոպոլիսը և թատրոնը
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Միաժամանակ Սպարտան պարսիկներից 
ֆինանսական աջակցություն ստացավ և մեծ 
նավատորմ կառուցեց։ Օգնության դիմաց 
Սպարտան ճանաչեց պարսիկների գերիշխա
նությունը Փոքր Ասիայի հունական քաղաքնե
րի նկատմամր։

Աթենքի ծայրաստիճան ծանր դրությունը և 
ժողովրդավարների թուլացումը նպաստեցին 
օլիգարխների ակտիվացմանը։ Ք.ա. 411 թ. 
վերջիններս հեղաշրջում կատարեցին՝ ստի
պելով էկլեսիային վերափոխել գոյություն 
ունեցող կառավարման համակարգը։ Ազն
վականներից ստեղծված «400-ի խոր
հուրդը» ստացավ գրեթե անսահմանափակ 
իշխանություն։ Խորհրդին էր վերապահված 
էկլեսիայի նիստերի հրավիրումը։ Այն պա֊ 
հանջեց անմիջապես րանակցություններ 
սկսել Սպարտայի հետ և հաշտություն կնքել։ 
Սակայն հեղաշրջումը հանդիպեց դիմադրու
թյան հատկապես Սամոս կղզու մոտ կանգ
նած աթենական նավատորմի կողմից։ Օգտ
վելով նավաստիների և զինվորների դժգու
հությունից՝ Պարսկաստանում գտնվող Ալկի 
վիադեսը եկավ Սամոս, և նավատորմը նրան 
հռչակեց հրամանատար։

«400-ի խորհուրդը» շուտով հանդիպեց 
լուրջ խնդիրների։ Մասնավորապես Սպար 
տան հաշտության րանակցությունների ժա
մանակ պահանջեց Աթենքի լիակատար 
անձնատվություն և Աթենական ծովային մի 
ության ցրումը, որը անընդունելի էր։ Խոր
հուրդը ծրագրում էր գաղտնի կերպով 
Սպարտային հանձնել Պիրևս նավահանգիս
տը, ինչը հանգեցրեց նրա վարկարեկմանը։ 
«400-ի խորհուրդը» ցրվեց, և վերա
կանգնվեց ժողովրդավարական կառավար
ման համակարգը։ Իր հերթին Ալկիվիադեսը 
Հելլեսպոնտոսի մերձակայքում մի շարք 
հաղթանակներ տարավ, որով ապահովեց 
սևծովյան գաղութներից հացահատիկի 
ստացումը տնտեսական դժվարություններ 
կրող Աթենքում։ Ալկիվիադեսը վերադարձավ 
Աթենք և ընտրվեց ստրատեգոս։ Այս շրջա
նում ծանրության նժարը թեքվել էր դեպի 
Աթենական միությունը։

Ք.ա. 408 թ. Սպարտան կրկին իր ձեռքը 
վերցրեց նախաձեռնությունը հիմնականում 

պարսիկների նյութական օգնության շնորհիվ։ 
Նույն թվականին սպարտական նավատորմը 
հաղթանակ տարավ, որից հետո Ալկիվիադեսը 
ազատվեց իր զրաղեցրած պաշտոնից և հեռա
ցավ Աթենքից։

Ք.ա. 404 թ. կնքվեց պայմանագիր, որը 
նախատեսում էր Աթենական ծովային միու
թյան ցրում, նավատորմի հանձնում հաղթող
ներին, րացի 12 նավերից, «Երկար պարիսպ
ների» և Պիրևսի ամրությունների քանդում։ 
Բացի այդ, Աթենքը պետք է հրաժարվեր իր 
րոլոր տարածքներից, րացի Ատտիկայից և 
Սալամին կղզուց, նա նաև պետք է ընդուներ 
Սպարտայի գերիշխանությունը։

Պայմանագրով Աթենքում պետք է հաս
տատվեր օլիգարխիական (խմրիշխանական) 
կառավարման համակարգ՝ նորաստեղծ 
«500-ի խորհրդի» գլխավորությամր։ Սակայն 
շուտով Աթենքում վերականգնվեց ժողովրդա
վարական կառավարման համակարգը։

Այսպիսով՝ շուրջ քառորդ դար տևած պա
տերազմները ավարտվեցին Պելոպոնեսյան 
միության հաղթանակով։ Սակայն վերջին հաշ
վով պատերազմը ծանր հետևանքներ ունեցավ 
ողջ հունական աշխարհի համար։ Այն մարդ
կային և նյութական մեծ կորուստներ պատճա- 
ռեց կողմերին։

Պատերազմների ընթացքում դրսևորվեց 
պոլիսների միջև առկա հակասությունների 
ողջ խորությունը։ հարկ եղած դեպքում 
նրանք չէին վարանում օգնության դիմել ոչ 
հեռավոր անցյալում իրենց գլխավոր հակա
ռակորդ Աքեմենյան տերությանը։ հիմնակա
նում հենց դրա շնորհիվ պելոպոնեսցիները 
հասան հաջողության։ Դրա հետևանքով 
պարսիկները վերականգնեցին իրենց գերիշ
խանությունը Փոքր Ասիայում, որը նրանք 
կորցրել էին հույն-պարսկական պատերազմ
ների ընթացքում։

հետագա տասնամյակներում հունական 
հասարակությունը ընկղմվեց խոր քաղաքա
կան և տնտեսական ճգնաժամի մեջ, որի 
արդյունքում Ք.ա. IV դ. երկրորդ կեսին հան
գեցրեց մակեդոնական նվաճման։ հունական 
պոլիսները այդպես էլ չկարողացան վերա
կանգնվել, քանի որ խոր ճգնաժամ էր ապրում 
հենց պոլիսային համակարգը։
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Ամփոփում։ Հունական պոլիսների միջև առկա հակամարտությունը ավարտվեց 
շուրջ երեք տասնամյակ տևած համահունական խոշոր պատերազմով։ Աթենական մի
ության պարտությամբ ավարտված պատերազմը, սակայն հավասարապես վնաս հասց
րեց թ» հաղթողներին, թե պարտվողներին։ Հունական բոլոր պոլիսները պատերազմից 
դուրս եկան խոշոր նյութական և մարդկային կորուստներով։ Պատերազմը մեծապես 
նվազեցրեց հունական պոլիսների հզորությունը, որը ձեռնտու էր առաջին հերթին 
նրանց հիմնական հակառակորդ Աքեմենյան Պարսկաստանին։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ձեր կարծիքով՝ ինչու չվերացան Աթենական և Պելոպոնեսյան միությունների միջև առկա 
հակասությունները։ Ի՞նչն էր Պելոպոնեսյան պատերազմի անմիջական առիթը։

2. Նկարագրեք Արխիդամոսյան պատերազմի ընթացքը։ Ինչու Պերիկլեսին ազատեցին 
առաջին ստրատեգոսի պաշտոնից։ Նրա կողմնակիցները ինչու պառակտվեցին երկու 
խմրավորման, ովքեր էին գլխավորում դրանք։

3. Երր կնքվեց Նիկիասի հաշտությունը։ Ինչո՞ւ այն երկար չտևեց։
4. Պարզարանեք Սիցիլիական արշավանքի պատճառները։ Ի՞նչ հետևանք ունեցավ այն 

Աթենքի համար։
5. Ներկայացրե°ք Դեկելեյան պատերազմի ընթացքը և արդյունքները։ Ինչո՞ւ պարսիկները 

ֆինանսական աջակցություն ցույց տվեցին Սպարտային։
6. Երր ավարտվեց Պելոպոնեսյան պատերազմը։ Ի՞նչ հետևանքներ ունեցավ այն Աթենքի, 

ինչպես նաև ամրողջ հունական աշխարհի համար։
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§ 4. ՎԱՂ ՀՌՈՄԸ

Հին Իտաիայի բնակիչները

Ապենինյան թերակղզին, շնորհիվ մեղմ 
մերձարևադարձային կլիմայի, ջրի րավարար 
պաշարների և Միջերկրական ծովում ունեցած 
կենտրոնական դիրքի, հնագույն ժամանակնե
րից իրեն էր ձգում տարրեր ժողովուրդների։

Ք.ա. 111-11 հազարամյակներում Իտա
լիայի րնակչությունը համեմատարար նոսր 
էր։ Այս շրջանում դեռևս գոյություն չուներ պե
տականություն։ Իտալիայի այս ժամանա
կաշրջանի ժողովուրդների միայն անուններն 
են պահպանվել որոշ տեղանուններում, 
օրինակ՝ լիգուրներ կամ լիզեր (Լիգուրիա- 
կան ծով), սարդեր (Սարդինիա կղզի), 
կորսեր (Կորսիկա կղզի) և այլն։ Իրավիճակը 
փոխվում է Ք.ա. II հազարամյակի վերջերին։ 
Մի քանի ալիքներով Ալպյան լեռնանցքներով 
թերակղզի եկան իտալական ցեղերը։ Սրան
ցից լատինները հաստատվեցին Իտալիայի 
կենտրոնական մասում, որոնց անունով էլ հե
տագայում կոչվեց Լացիում մարզը՝ հռոմ 
կենտրոնով։ Փոքր Ասիայի ց Իտալիա եկան 
էտրուսկները։ Նրանց զրաղեցրած տարած
քը հետագայում կոչվեց էտրուրիա։

Իտալիայի րնակչության շարքում զգալի էր 
հույների դերը, որոնք այստեղ էին հաստատ
վել Ք.ա. VIII-VI դդ.՝ հիմնելով տասնյակ գա
ղութներ։ Դրանցից աչքի էին ընկնում Կա
պուտն, Նեապոլիսը, Տարենտումը, Սիրա- 
կուզան և այլն։

Իտաիայի էտրուսկյան 
պետությունները

էտրուսկները միասնական ժողովուրդ չէին, 
այլ րաղկացած էին ինքնուրույն ցեղախմրե- 
րից։ էտրուրիա մարզում նրանք հիմնեցին 
րազմաթիվ քաղաքներ, որոնց մի մասը միա
վորված էր ժամանակավոր միություններում։ 
Ըստ ավանդույթի՝ գոյություն ունեին 12-ական 
քաղաքներից րաղկացած միություններ։ ԷՄ1- 
րուսկյան քաղաքներից իրենց նշանակու- 
թյամր առանձնանում էին Վեյքը (հռոմի 
մոտ), Պերուզիան (այժմ՝ Պերուջա), Տարք- 
վինիումը և այլն։

Սկզրնական շրջանում քաղաքները կառա
վարվում էին արքաների կողմից։ Սակայն հե
տագայում նրանց փոխարեն սկսեցին ընտրել 
կառավարիչներ ազնվականության շարքերից։

Բարձր կազմակերպվածության, ռազմա
կան և ծովագնացության րնագավառներում 
ունեցած հմտությունների շնորհիվ էտրուսկյան 
քաղաքները մեծ ազդեցություն ձեռք րերեցին։ 
Էտրուսկները սկսեցին ծավալել գաղութաց
ման քաղաքականություն։

Էտրուսկների և հույների մրցակցությունը 
հանգեցրեց ռազմական րախման։ Ք.ա. 535 թ. 
Կորսիկայիափերի մոտ էտրուսկյան-կարթա- 
գենյան միացյալ նավատորմը պարտության 
մատնեց հույներին։ Սակայն հույների և էտ
րուսկների հետագա մրցակցությունը ավարտ
վեց վերջիններիս պարտությամր։ Որոշ 
ժամանակ անց վերացավ էտրուսկների ազդե
ցությունը Լացիում մարզի նկատմամր։ Իսկ 
ավելի վաղ հռոմից վտարվեցին էտրուսկյան 
արքաները։ Նրանք կորցրին նաև Իտալիայի 
հյուսիսը, որտեղ հաստատվեցին հյուսիսից 
ներխուժած գալլերը։

Էտրուսկները հմուտ շինարարներ էին հատ
կապես քաղաքաշինության ասպարեզում։ Քա
ղաքները կառուցվում էին միասնական հա
տակագծով։ Ապագա քաղաքի տարածքի սահ
մանները գութանով փորում էին, այնուհետև 
սկսում էին կառուցել պարիսպներ և վարչական 
շենքեր։ Քաղաքի կենտրոնում էր գտնվում 
աստծո սյունազարդ տաճարը։ Քաղաքը ուղիղ 
փողոցներով րաժանվում էր թաղամասերի։

Էտրուսկները երկրպագում էին րազմաթիվ 
աստվածների, որոնց գլխավորը Վերտում 
նումն էր։ Աստվածների կամքը մարդկանց 
հասցնելու համար տաճարներում կային գո> 
շակներ, որոնք թռչունների և կենդանիների 
ներքին օրգանների հետազոտման վրա կա
տարում էին գուշակություններ։ հետագայում 
այդ սովորույթը լայնորեն տարածվեց հռոմեա
ցիների մոտ, որոնց տաճարներում կային 
թռչունների ներքին օրգանների վրա գուշա
կություններ կատարող քրմեր (ավգուրներ)։

Էտրուսկները խոր հետք են թողել ապագա 
հռոմեական պետության քաղաքական և 
հոգևոր-մշակութային զարգացման վրա։ 
Մասնավորապես լատինական այրուրենի հիմ
քում ընկած է էտրուսկյան գիրը։
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Էտրուսկյան մշակույթի պահպան^ա^ որմնանկար

Արքայական Հռոմը

Ապագա հռոմեական պետությունը ձհա- 
վորվեց լատիններով հ այլ ցեղերով րնակեց- 
ված Լացիում մարզում՝ նավարկելի Տիբր 
գետի ափերին։ Մինչհ Ք.ա. VIII դ. գետի 
ափերին ընկած յոթ րլուրների վրա կային 
տասնյակ մանր րնակավայրեր։ Ցոթ րլուրների 
միջհ ընկած հարթ տեղանքում էր գտնվում 
շրջակայքի րնակչության հավաքատեղին հ 
շուկան՝ ֆորումը։ ժամանակի ընթացքում 
րնակավայրերը միավորվեցին, հ արդյունքում 
ձհավորվեց հռոմ քաղաքը։ հետագայում Կա- 
պիտոլիում րլրի վրա կառուցվեցին ամրոց հ 
Յուպիտեր աստծո տաճարը։ Կապիտալիո^ 
մը վերածվեց հռոմի ռազմաքաղաքական հ 
կրոնական կենտրոնի։

Ըստ ավանդության՝ հռոմի հիմնադիր հռո 
մուլոսից հետո՝ ընդհուպ մինչհ Ք.ա. VI դ. վեր
ջերը, հռոմում գոյություն ուներ արքայական 
իշխանություն։ Պատմիչները վերոհիշյալ ար 
քաներից յուրաքանչյուրի հետ հռոմի պատմու
թյան որոշակի իրադարձություն էին կապում։

հռոմուլոսից հետո արքա դարձավ Նումա 
Պոմպիլիոսը, որը սահմանեց աստվածների 
պաշտամունքը, հիմնեց հոգհոր հ արհեստա
վորական խորհուրդներ։

հաջորդը ռազմատենչ Տուլլիոս Հոստիլի– 

ոսն էր, որը գրավեց հ ավերեց Ալբա-Լոն– 
գան, իսկ նրա րնակիչներին վերարնակեցրեց 
հռոմում։

Չորրորդ արքա Անկոս Մարցիոսը նույն
պես պատերազմներ էր մղում հարհանների 
դեմ։ Բացի այդ, նա կառուցեց կամուրջ Տիրրի 
վրա, որով քաղաքի երկու մասերը կապվեցին 
միմյանց հետ։ Նա Տիրրի գետար երանի մոտ՝ 
ծովափին, կառուցեց հռոմի առաջին գա
ղութը՝ Օստիա նավահանգիստը։

հինգերորդ արքան էտրուսկ Տարքվի– 
նիոս 1-նն էր։ Սա աչքի ընկավ շինարարա
կան գործունեությամր։ հռոմում կառուցվեց 
կրկես, Կապիտոլիումի րլրի վրա տաճար, 
ստորգետնյա կոյուղի։

Նրան փոխարինեց Սերվիոս Տուլլիոսը, 
որի գործունեությունը ուղղված էր հռոմեական 
հասարակության մեջ սոցիալական րարեփո- 
խումներին։ Բացի այդ, հռոմի շուրջը կառուց
վեց հզոր պարիսպ։

հռոմի վերջին արքա Տարքվինիոս 11-ի 
օրոք րնակչությունը ապստամրեց, հ արքան 
վտարվեց։ Որոշվեց այլհս արքա չընտրել, հ 
հռոմում հաստատվեց հանրապետական կա
ռավարման ձհ։

Այսպիսով՝ Ք.ա. VIII-VI դարերում հետա
գայի հռոմ քաղաքը իր շրջակայքով միավոր
վեց մեկ պետականության մեջ հ վերածվեց 
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Իտալիայի առավել աչքի ընկնող քաղաքական 
միավորներից մեկի։ Այս ժամանակաշրջանի 
հռոմը, սակայն, էտրուսկների և գալլերի դեմ 
հաճախ ստիպված էր ծանր պայքար մղել իր 
անկախությունը պաշտպանելու համար։

Վաղ Հռոմի սոցիալական 
և քաղաքական կարգը

Արքայական դարաշրջանի հռոմեական 
պետության րնակչության կազմում կային երեք 
ցեղեր՝ լատիններ, սաբիններ և էտրուսկ
ներ, որոնք էլ համարվում էին հռոմեական քա
ղաքացիներ։ Ըստ ավանդության՝ սրանցից 
յուրաքանչյուրը րաղկացած էր 100 տոհմե
րից, որոնք միավորված էին 10 կուրիաների 
մեջ։ Այսինքն՝ ողջ ազատ րնակչությունը 
կազմված էր 3 ցեղերից, 30 կուրիաներից և 
300 տոհմերից։ Վերոհիշյալ 300 տոհմերի 
ավագներից կազմվում էր ավագների խոր
հուրդ՝ սենատ (նշանակում է «ծերակույտ», 
լատին.՝ տ^ո^x «ծերունի» րառից)։ Սենատը 
քննարկում էր այն րոլոր հարցերը, որոնք հե
տո պետք է լուծվեին ժողովրդական ժողովում։ 
Վերջինս հավաքվում էր ըստ կուրիաների, 
այդ իսկ պատճառով հռոմեացիների մոտ 
դրանք կոչվում էին կուրիական կոմի 
ցիաներ։

Տոհմերի րոլոր արական սեռի անդամները 
կրում էին միևնույն տոհմանունը, որը ծագում 
էր տոհմի հիմնադիր իրական կամ առասպե
լական նախնուց։ հայտնի տոհմերից էին և 
ապագա հռոմեական պետությունում կարևոր 
դերակատարում ունեին Ավրելիոսները, 
Հուլիոսները, Կլավդիոսները, Կոռնելիոս 
ները և այլք։ Տոհմատիրական կարգերի քայ
քայման հետևանքով տոհմերի ներսում որոշ 
ընտանիքներ ձեռք րերեցին մեծ ազդեցու
թյուն. դրանք կոչվում էին պատրիկներ։

Վերոհիշյալ 300 տոհմերից րացի, մնա
ցածը չէին համարվում «հռոմեական ժողո
վուրդ»։ Ինչպես սրանք, այնպես էլ պատե
րազմների ընթացքում նվաճված հարևան ցե
ղերը չունեին քաղաքացիական իրավունքներ։ 
Սրանք կոչվում էին պլեբեյներ (լատին.՝ 
թԽհտ «հասարակ ժողովուրդ, ամրոխ»)։ Պլե֊ 
րեյներն ունեին մասնավոր սեփականություն, 
զրաղվում էին երկրագործությամբ արհեստ

ներով, առևտրով, սակայն չէին կարող մաս
նակցել պետական կառավարմանը։

Այսպիսով՝ արքայական շրջանի հռոմեա
կան պետությունում դեռևս ուժեղ էին տոհմա
ցեղային հարարերությունները։ հռոմեական 
երեք ցեղերը հակադրվում էին պետության 
մնացած րնակչությանը։ Նրանք էին օգտվում 
քաղաքացիական իրավունքներից, կազմում 
էին պետության օրենսդիր և գործադիր իշխա
նությունը։

Սերվիոս Տուլլիոսի բարեփոխումները

Տոհմատիրական կարգերի գոյությունը զգա
լիորեն արգելակում էր պետության տնտեսական 
և քաղաքական զարգացումը։ 300 ավագների 
րացարձակ իշխանությունը րնակչության մի 
զգալի մասին դուրս էր թողնում դրան լիարժեք 
մասնակցելու հնարավորությունից։ Այդ էր 
պատճառը, որ հռոմի նախավերջին արքա 
Սերվիոս Տուլլիոսը իրականացրեց տոհմատի
րական կարգերի ավարտական փուլը ամրագ
րող մի կարևոր րարեփոխում։

Արքան հռոմի ողջ արական սեռի րնակչու- 
թյանը՝ պատրիկներին և պլերեյներին, րաժա- 
նեց 6 գույքային խմրերի։ հասարակա- 
կան-քաղաքական կյանքում մարդու իրա
վունքները և պարտականությունները որոշվում 
էին՝ ըստ խմրային պատկանելության։ Յուրա
քանչյուր խումր պարտավոր էր րանակին 
տրամադրել որոշակի քանակությամր զորք։

Նախկին տոհմային՝ կուրիական կոմիցի- 
աների փոխարեն արքան ստեղծեց ցենտուրի 
ական կոմիցիաներ, որոնց մասնակցում էր 
ողջ զինապարտ րնակչությունը՝ ըստ ցենտուրի- 
աների։ Կուրիական կոմիցիաները պահպանվե
ցին, սակայն դրանց դերը կտրուկ նվազեց։

Տուլլիոսի րարեփոխումները ծանր հարված 
հասցրին տոհմատիրական կարգերին, քանի 
որ այդուհետև մարդիկ գնահատվելու և իրենց 
տեղը պետության մեջ զրաղեցնելու էին ոչ թե 
ըստ ծագման, այլ՝ ունեցվածքի։

Սերվիոս Տուլլիոսի րարեփոխումները նշա
նավորում էին պետականության հաղթանակը 
տոհմատիրական կարգերի նկատմամր։ Այս 
րարեփոխումները իրենց րնույթով նույնն են, 
ինչ Սոլոնի րարեփոխումները Աթենական պե
տությունում։
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Ամփոփում։ Ք.ա. II հազ. Ապենինյան թերակղզում ապրում էին զարգացման տար
բեր աստիճան ունեցող ժողովուրդներ՝ էտրուսկներ, հույներ, իտալական ցեղեր և այլն։ 
Դրանցից առաջինը պետականություն ստեղծեցին էտրուսկները, որոնց մշակութային 
ազդեցությունը մեծ է ապագա հռոմեական քաղաքակրթության ձևավորման վրա։ 
Ք.ա.Ժ111 դարում հիմնված Հռոմը սկզբնական շրջանում ընդամենը մեկն էր Իտալիայի 
բազմաթիվ քաղաք-պետություններից։ Հռոմեական պատմության արքայական դարա
շրջանում լուրջ քայլեր կատարվեցին տոհմատիրական կարգերից պետականության 
անցման ճանապարհին։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ առանձնահատկություններ ունի Իտալիայի աշխարհագրական դիրքը։ Ի՞նչ գաղութներ 
էին հիմնել Իտալիայի տարածքում հույները Ք.ա. VIII-VI դարերում։

2. Իտալիայի ո՞ր մասն էին զրաղեցնում էտրուսկները։ Ո՞ւմ էին էտրուսկները համարում 
իրենց մրցակից, և ինչպես ավարտվեց այդ հակամարտությունը։

3. Որտեղ ձևավորվեց հռոմեական պետությունը։ Որքա՞ն տևեց արքայական ժամանակա
շրջանը հռոմում։

4. Ո՞ր ցեղերն էին համարվում հռոմեական քաղաքացիներ։ Ներկայացրեք Վաղ հռոմի կա
ռավարման համակարգը։

5. Ինչու Սերվիոս Տուլլիոսը իրականացրեց րարենորոգումներ. ինչ էր այն իրենից ներկա
յացնում։
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§ 5. ՀՌՈՄԸ Ք.Ա. V-III ԴԱՐԵՐՈՒՄ։ 
ԻՏԱԼԻԱՅԻ ՆՎԱՃՈՒՄԸ

Հռոմի քաղաքական կարգը

հռոմի վերջին արքայի վտարումից հետո 
ձևավորվեց պետության կառավարման հան
րապետական համակարգը։ Այդ կարգի ձևա
վորմանը զգալիորեն նպաստեց և դրանով էլ 
պայմանավորվեց շուրջ երկու և կես դար 
տևած պլերեյների պայքարը ընդդեմ պատ^ 
րիկների։

հռոմի գերագույն օրենսդիր մարմինը ժո
ղովրդական ժողովն էր՝ կոմիցիաները 
(լատին.՝ շօաւէԽ «ժողով, հավաք»), որը իր 
պատմության ընթացքում ունեցավ երեք ձև։

Առաջինը կուրիական կոմիցիաներն էին, 
որոնք մինչև Սերվիոս Տուլլիոսի րարեվւ^ 
խումները միակն էին հռոմում։ Այնուհետև 
դրանց փոխարինեցին ցենտուրիական 
կոմիցիաները։ Ցենտուրիական կոմիցիա
ները հավաքվում էին հռոմի մոտ գտնվող 
Մարս աստծուն նվիրված դաշտում։ Յուրա
քանչյուր ցենտուրիա մեկ ձայնի իրավունք 
ուներ։ Ընդհանուր 193 ցենտուրիաներից 
98-ը կազմում էր րնակչության վերնախավը՝ 
առաջին խավը, այդ պատճառով հենց նրան 
ձեռնտու որոշումներն էին ընդունվում։ Քվե
արկության կարգը այսպիսին էր. սկզրում 
քվեարկում էին առաջին խավի ցենտուրիա- 
ները, հետո՝ երկրորդ, երրորդ և այլն։ Եթե 
ընդհանուր ձայների 50 տոկոսը ապահով
վում էր, ապա քվեարկությունը դադարեց
վում էր։ Այս համակարգը ապահովում էր 
հռոմեական հասարակության վերնախավի 
գերիշխանությ ունը։

Ք.ա. III դ. կատարվեց ցենտուրիական կո
մի ցիան երի րարեփոխում, և հինգ խավերից 
յուրաքանչյուրը իրավունք ուներ կոմիցիանե- 
րում ներկայացնելու հավասար քանակոա 
թյամր ցենտուրիաներ։ Նույն ժամանակներում 
պլերեյների համար ստեղծվեցին 35 տրի 
րուսներ՝ վարչական շրջաններ, և նրանք հա
վաքվում էին իրենց համար ստեղծված տրի 
րուսային կոմիցիաներով. վերջինիս որո 
շումները պարտադիր դարձան րոլոր հռոմե
ացիների համար։ Յուրաքանչյուր տրիրուս 
այստեղ ուներ մեկ ձայն, որով ապահովվում 

էր դրա աշխատանքի ժողովրդավարական 
րնույթը։

հռոմեական պետության քաղաքական կա
ռուցվածքում կարևորագույն դեր ուներ սենա
տը։ Միայն Ծերակույտի որոշումից հետո էր 
հարցը քննարկման ուղարկվում կոմիցիաներ, 
իսկ վերջինիս որոշումը պարտադիր կերպով 
պիտի հաստատվեր Ծերակույտի կողմից, 
որից հետո էր միայն դառնում օրենք։ Բոլոր 
գործադիր պաշտոնյաները հաշվետու էին Ծե֊ 
րակույտի առջև։ Ծերակույտի անդամների 
կազմը մշտապես լրացնում էին պաշտոնավա
րումը ավարտած րարձրագույն պաշտոնյանե
րով։ Ծերակույտի նիստեր հրավիրել կարող 
էին հենց վերջիններս իրենց պաշտոնավար 
ման ընթացքում։

հռոմում գոյություն ուներ ընտրովի գործա
դիր իշխանության ճյուղավորված համակարգ՝ 
մագիստրատուրա։

հանրապետական կարգերի ձևավորման 
սկզրնական շրջանում գերագույն մագիստ
րատը պրետորն էր (լատին.՝ թր^տէօր 
«առաջնորդ»), որի տեղակալը կոչվում էր 
քվեստոր։ Ք.ա. V դ. կեսերից սկսեցին ընտ
րել երկու պրետորներ՝ հավասար իրավունք
ներով, որպեսզի թույլ չտան մեկ մարդու ձեռ
քին չափից ավելի մեծ իշխանության կենտրո
նացում։ Սրանք պարտավոր էին մշտապես 
խորհրդակցել միմյանց հետ, որի համար էլ 
շուտով այս պաշտոնյաները կոչվեցին կոն
սուլներ (լատին.՝ €օոտս1օ «խորհրդակցում 
եմ»)։ Պրետորի պաշտոնը պահպանվեց, ուղ
ղակի այժմ նրանց վրա էր դրված պետության 
ներսում կարգուկանոնի վերահսկողությունը։

հռոմում րոլոր մագիստրատուրաները կո
լեգիալ էին, այսինքն՝ յուրաքանչյուր պաշտոն 
ներկայացված էր երկու և ավելի անձանցով 
(սկզրում՝ երկու կոնսուլ, երկու պրետոր, չորս 
քվեստոր, չորս էդիլ և այլն)։

Կոնսուլները իրականացնում էին րանակի 
հրամանատարությունը։ Էդիլները պատաս
խանատու էին հասարակական կարգի, քաղա
քի րարեկարգման, սնունդով ապահովման և 
հասարակական միջոցառումների համար։ 
Քվեստորի լիազորությունները տարածվում 
էին պետական գանձարանի, ֆինանսական 
հարցերի վրա։ Նրանք ուղեկցում էին կոնսուլ
ներին արշավանքների ժամանակ, զրաղվում

6 համաշխարհային պատմություն — 10
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ՀԻՆ ԻՏԱԼԻԱՆ

ռազմավարով։ ժողովրդական տրիրունը ուներ 
արտակարգ լիազորություններ։ Նրա անձը 
անձեռնմխելի էր։ Տրիրունին նույնիսկ խոսքով 
վիրավորելը համարվում էր ծանր հանցագոր
ծություն, և տվյալ անձը կարող էր դատա
պարտվել մահվան։

Բոլոր պաշտոններն ընտրովի էին՝ մեկ 
տարի ժամկետով։ Կար նաև մեկ կարևոր մա
գիստրատուրա՝ երկու ցենզորներ, որոնք 
հինգ տարին մեկ ընտրվում էին 18 ամիս ժամ
կետով և իրականացնում էին րնակչության 
հաշվառումը՝ ըստ գույքային խմրերի, կազ
մում էին սենատորների նոր ցուցակներ։

Պետության համար արտակարգ ծանր 
իրավիճակներում (պատերազմ, խոշոր ապս 
տամրություններ և այլն) 6 ամիս ժամկետով 
ընտրվում էր արտակարգ լիազորություններով 
օժտված պաշտոնյա՝ դիկտատոր։ Նա կարող 
էր այդ ընթացքում կառավարել՝ առանց հաշվի 
առնելու որևէ պետական մարմնի կարծիքը։ 
Աովորարար դիկտատոր էր նշանակվում կոն
սուլներից մեկը։

Մագիստրատուրաներում աշխատանքը չէր 
վարձատրվում, քանի որ դա համարվում էր ոչ 
թե աշխատանք, այլ մարդուն տրված պատվա
վոր գործ։

Ընդհանուր առմամր՝ Ք.ա. դդ. ըն
թացքում հռոմեական պետությունում ձևա
վորվեց հանրապետական՝ ժողովրդավարա
կան կառավարման համակարգ, որը գո
յատևեց ընդհուպ մինչև Ք.ա. I դ. վերջին քա
ռորդը։

Իտաւիայի նվաճումը

Արդեն Ք.ա. V դ. հռոմը սկսում է աստիճա- 
նարար գերիշխող դիրք ստանալ Լացիումում 
հարևաններից նվաճված տարածքների 
հաշվին։

հարևան էտրուսկյան քաղաքների նկատ- 
մամր տարած հաղթանակներից հետո հռոմը 
ստիպված էր դիմագրավել Ք.ա. V դ. սկզրին 
Ալպյան լեռնանցքներով Իտալիա ներխուժած 
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կելտական (գալլական) ռազմատենչ ցեղերի՝ 
բոյերի, սենոնների հարձակումներին։ Վեր
ջիններս հաստատվեցին Պո գետի ավազա
նում՝ հիմնելով իրենց գլխավոր քաղաքը՝ 
Մեդիոլանումը (այժմ՝ Միլան)։

Ք.ա. 390 թ., հաղթելով հռոմեացիներին, 
գալլերը պաշարեցին հռոմ քաղաքը։ Նրանք 
գրավեցին քաղաքի մեծ մասը և հրդեհեցին, 
անառիկ մնաց միայն Կապիտոլիումի բլու
րը։ Յոթամսյա պաշարումից հետո հռոմեա
ցիները ստիպված էին մեծ ռազմատուգանք 
վճարել, որից հետո գալլերը հեռացան։

Գալլական արշավանքների վտանգը ստի 
պեց հռոմեացիներին մերձենալ էտրուսկների և 
մյուս լատինական ցեղերի հետ։ Այս շրջանում 
հռոմը ռազմական դաշինքներ կնքեց Իտալիա
յի այլ միությունների (լատինական, էտրուսկ- 
յան) հետ։ Առևտրական պայմանագիր կնքվեց 
նաև հյուսիսաֆրիկյան Կարթագեն պետու
թյան հետ։ Դրա շնորհիվ զգալիորեն աճեց հռո
մի հեղինակությունը. այն աստիճանարար վե
րածվում էր Իտալիայի ամենահզոր պետության։

Ամրապնդելով իր դիրքերը և տնօրինելով 
նյութական ու մարդկային խոշոր պաշարների՝ 

հռոմը սկսեց Իտալիայում ծավալել նՎաճողա
կան քաղաքականություն։ հռոմի առաջխա
ղացման առաջին նպատակակետը Իտալիայի 
կենտրոնական մասում գտնվող իտալիկյան 
ցեղախմրի՝ սամնիտական միության հպատա- 
կեցումն էր։ Սամնիտների դեմ ընթացան երեք 
պատերազմներ (Ք.ա. 343-290 թթ.), որոնք 
ավարտվեցին հռոմի հաղթանակով։ Ցրվեցին 
ինչպես սամնիտական միությունը, այնպես էլ 
հռոմի նախկին դաշնակից լատինական միու
թյունը։ Նվաճված քաղաքները ստիպված էին 
հռոմի հետ կնքել անհավասար պայմանագ
րեր։ Նրանց տարածքներում հիմնվեցին հռո
մեական գաղութներ, որտեղ հողազուրկ կամ 
սակավահող հռոմեացիները ստացան հողա
տարածություններ։ Այժմ արդեն հռոմը հաս
տատուն կերպով հիմնավորվեց կենտրոնա
կան Իտալիայում։

հռոմի տիրապետությունից, սակայն, 
դեռևս դուրս էին մնում րերրի հողեր ունեցող և 
տնտեսապես հզոր հարավային Իտալիան, 
որտեղ գտնվում էին հունական հարուստ գա
ղութները, և հյուսիսային Իտալիան, որտեղ 
հաստատվել էին գալլերը։

Կարթա^»նյան 
ճարտարապ»տության 

այս հոյակ»րտ 
տաճարի ^ա 
արտահայտում է 

հռոմ»ական 
ազդ»ցությունը
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հռոմի և հոնիական ծովափին գտնվող 
հունական Տարենտում քաղաքի հարա- 
րերությունների սրումը վերջինիս բնակչու
թյանը ստիպեց օգնության դիմել էպիրոսի 
արքա Պյուռհոսին։

Ք.ա. 280 թ. Պյուռհոսի րանակը (20000 հե
տևակ, 3000 հեծյալ և 20 մարտական փղեր) 
ափ իջավ Իտալիայում։ Առաջին հաղթական 
ճակատամարտից հետո նրա զորքին միա
ցան հունական քաղաքները և որոշ իտա- 
լիկյան ցեղեր։ հաջորդ ճակատամարտում 
Պյուռհոսը կրկին հաղթեց, սակայն շատ մեծ 
զոհերի գնով։ ճակատամարտից հետո Կար 
թագենը և հռոմը դաշինք կնքեցին, որն 
ուղղված էր Պյուռհոսի և Սիցիլիայի հունա
կան քաղաքների դեմ։ Սիցիլիացիները 
Պյուռհոսին հրավիրեցին Սիցիլիա, որտեղ 
կարթագենցիները արդեն գրավել էին կղզու 

մեծ մասը։ Վերջինս համաձայնվեց, ՜Սիցիլի՜ 
այից վտարեց կարթագենցիներին և պատ
րաստվում էր արշավանքի դեպի Աֆրիկա՝ 
Կարթագենը նվաճելու մտադրությամր։ Սա
կայն Պյուռհոսը շուտով գժտվեց սիցիլիա- 
կան պոլիսների ղեկավարության հետ և վե
րադարձավ Իտալիա։ Ք.ա. 275 թ. տեղի 
ունեցավ վճռական ճակատամարտ, որտեղ 
հռոմեական րանակը հաղթանակ տարավ։ 
Պյուռհոսը ստիպված էր վերադառնալ 
էպիրոս։

Ք.ա. 270 թ. հռոմեացիները գրավեցին 
հունական վերջին գաղութ Հռեգիան։ Իսկ 
Ք.ա. 265 թ. հռոմը նվաճեց Ապենինյան թե- 
րակղզու վերջին ինքնուրույն քաղաքը՝ էտ
րուսկյան Վոլսինիումը։ Սրանով ավարտվեց 
Իտալիայի նվաճումը հռոմի կողմից։

Ամփոփում։ Այսպիսով՝ Ք.ա. V–/// դարերի ընթացքում հռոմեական պետությունում 
ձևավորվեց հանրապետական կառավարման համակարգը։ Նույն ժամանակաշրջանում 
սկսվեց Հռոմի ռազմաքաղաքական վերելքը, և աստիճանաբար Ապենինյան թերակղզին 
ընկավ նրա տիրապետության տակ։ Նախկին քաղաք-պետությունից Հռոմը վերածվեց 
հզոր պետության, որը տնօրինում էր նյութական և մարդկային խոշոր միջոցների։ Հռո
մը արդեն պատրաստ էր դուրս գալու թերակղզու սահմաններից։ Բախումը Արևմտյան 
Միջերկրականի նույնքան հզոր ուժի՝ Կարթագենի հետ անխուսափելի էր։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ներկայացրեք հռոմեական պետության կառավարման հանրապետական համակարգը 
մինչև Ք.ա. I դարի վերջը։ Ի՞նչ էր մագիստրատուրան։ Ո՞վ էր դիկտատորը։

2. Ո՞րն էր հռոմի հեղինակության րարձրացման պատճառը։ Ինչով ավարտվեցին հռոմի և 
սամնիտական միության րախումները։ Ինչու Պյուռհոսը համաձայնվեց օգնել Տարենտումի 
րնակչությանը։ ե՞րր ավարտվեց Իտալիայի նվաճումը հռոմի կողմից։
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§ 6. ՀՌՈՄԸ՝ ՄԻՋԵՐԿՐԱԿԱՆ ՄՈՎԻ 
ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՐԻՇԽՈՂ

Մակեդոնական երկրորդ 
պատերազմը

Իտալիայի նվաճումից հետո հռոմը և Կար 
թագենը րախվեցին միմյանց՝ հարուստ Սիցի
լիա կղզուն տիրելու համար։ Ք.ա. 264-241 և 
218-202 թվականներին նրանց միջև ընթա
ցած Պունիկյան երկու պատերազմներում 
հռոմը հաղթանակ տարավ և դրա շնորհիվ վե
րածվեց ռազմաքաղաքական խոշոր ուժի։ 
Մինչև Ք.ա. III դարի վերջերը հռոմը միայն 
հազվադեպ էր ուշադրություն դարձնում 
Արևելյան Միջերկրականի վրա։ հզորացող 
հռոմի համար հելլենիստական պետություն
ները իրենց տնտեսական վիթխարի ներուժով 
մեծ հնարավորություններ կարող էին րացել։ 
Լուծելով Կարթագենի խնդիրը՝ հռոմը հնա
րավորություն ստացավ զրաղվելու արևելքով, 
որի համար առիթ ծառայեցին հելլենիստական 
պետությունների միջև ընթացող պատե
րազմները։

հաննիրալի արշավանքի ընթացքում Մա- 
կեդոնիայի արքա Փիլիպոս V-ը և Սելևկյան 
արքա Անտիոքոս 111-ը սկսեցին նվաճել 
էգեյան ծովում, Փոքր Ասիայում և Սիրիայում 
Եգիպտոսին պատկանող որոշ տարածքներ։ 
Զգուշանալով Մակեդոնիայի հզորացումից՝ 
Պերգամոնը, Հռոդոսը, Աթենքը և մյուս 
հունական քաղաքները պայքար սկսեցին 
Փիլիպոսի դեմ։ Ք.ա. 201 թ. Քիոս կղզու 
մոտ տեղի ունեցած ծովային ճակատամար 
տում Փիլիպոսը պարտություն կրեց։ Դաշնա
կիցները օգնություն ստանալու ակնկալիքով 
դիմեցին հռոմին։ Վերջինիս ձեռնտու էր Մակե- 
դոնիայի թուլացումը, ինչպես նաև Արևելյան 
Միջերկրականի մանր պետությունների աջակ
ցությունը։

հռոմը պատերազմ սկսելուց առաջ դես
պանություն ուղարկեց Անտիոքոսի մոտ և 
կարողացավ հասնել վերջինիս չեզոքությանը 
Մակեդոնիայի դեմ ապագա պատերազմում։ 
Միաժամանակ պայմանագրեր կնքվեցին 
Հռոդոսի և Պերգամոնի հետ։ Դրանից 1Վ- 
տո հռոմը պահանջեց Փիլիպոսից զորքերը 
դուրս րերել հունական քաղաքներից և 

Եգիպտոսին վերադարձնել գրավված տա
րածքները։ Վերջինս մերժեց, և Ք.ա. 200 թ. 
հռոմեական րանակը շարժվեց դեպի Մակե- 
դոնիա։ հռոմեացիներին աջակցեցին հունա
կան քաղաքները։ Ք.ա. 197 թ. Թեսալիայի 
Կինոսկեֆալե կոչվող վայրում հռոմեա
ցիները վճռական պարտության մատնեցին 
մակեդոնական զորքին։

Նույն թվականին Մակեդոնիայի հետ 
կնքվեց պայմանագիր, ըստ որի՝ Մակեդոնի- 
ան հրաժարվում էր իր րոլոր նվաճումներից, 
վճարում էր 1000 տաղանդ ռազմատուգանք և 
հռոմին էր հանձնում իր նավատորմը։ Բացի 
այդ, իր զորքը կրճատում էր մինչև 5000-ի, 
առանց հռոմի համաձայնության պատերազմ 
չէր սկսում որևէ պետության դեմ և ճանաչում 
էր հունական քաղաքների անկախությունը։

Ավարտելով պատերազմը՝ հռոմեական 
զորքը մնաց հունաստանում՝ որոշ քաղաքնե
րում տեղադրելով կայազորեր։ Սակայն շուտով 
Իտալիայի հյուսիսում գալլական ցեղերի խո 
շոր ապստամրությունը ստիպեց հռոմեացինե
րին հետ դառնալ։

Այ սպի սով՝ Մակեդոնիայի նկատմամր 
տարած հաղթանակը հռոմի առջև րացեց ար 
տաքին քաղաքականության նոր ուղղություն։

Պատերազմ Սելևկյան պետության դեմ

հռոմի մակեդոնական արշավանքի շրջա
նում Սելևկյան արքա Անտիոքոս 111-ը սկսեց 
նվաճողական պատերազմներ։ Գրավելով 
Փոքր Ասիայի արևմտյան և հարավային ծո
վափնյա քաղաքները և անցնելով Հելլեսպոն– 
տոսը՝ նա մտավ Թ՚րակիա։ Այժմ նրա ձեռ
քում էին գտնվում Սև և էգեյան ծովերը կապող 
նեղուցները։ Անտիոքոսի գործողությունները 
ստիպեցին հռոմի դաշնակիցներ Պերգամո– 
նին և Հոոդոսին պատերազմ հայտարարել 
նրան և կրկին դիմել հռոմին (Ք.ա. 197 թ.)։ 
հռոմը, որն այդ պահին զրաղված էր հունա
կան գործերով, անմիջապես չարձագանքեց 
իր դաշնակիցների խնդրանքին, այլ սահմանա
փակվեց Անտիոքոսին զգուշացնելով։ Իսկ 
Անտիոքոսը հատուկ հանդիսավորությամր ըն
դունեց հռոմի թշնամի հաննիրալին։ Անտիո- 
քոսը նաև սկսեց հակահռոմեական ելույթների 
դրդել հռոմից դժգոհ հունական քաղաքներին։
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Ք.ա. 192 թ. Անտիոքոսի բանակը մտավ 
Հունաստան և հասավ Թեըմոպիլյան կիըճ։ 
Այստեղ հռոմեացինեըը պաըտության մատ– 
նեցին սելևկյան զոըքին, ոըից հետո Անտիո– 
քոսը վեըադաըձավ Փոքը Ասիա։ Զաըգացնե– 
լով հաջողությունը՝ հռոմեական բանակը մուտք 
գոըծեց Փոքը Ասիայի հյուսիս-աըևմուտք։ 
Այստեղ՝ Մագնեսիայի մոտ, Ք.ա. 190 թ. հռո
մեացինեըը գլխովին ջախջախեցին Անտիո– 
քոսի բանակը։ Վեըջինիս հետ Ք.ա. 188 թ. 
կնքվեց պայմանագիը, ոըով Անտիոքոսը 
պաըտավոըվում էը վճաըել 15000 տաղանդ 
ռազմատուգանք, նավատոըմը կըճատել մինչև 
10 նավի, իը պետության աըևմուտքում չպահել 
մաըտական վւղեը, ինչպես նաև վեըադաըձնել 
Փոքը Ասիայի իը տիըույթնեըը։ Նա պաըտա
վոըվում էը նաև հանձնել Հաննիբալին, սա
կայն վեըջինս վախավ Հայաստան։

Փոքը Ասիայում Անտիոքոսից գըաված տա– 
ըածքնեըը Հռոմը հանձնեց իը դաշնակիցնեըին, 
հիմնականում Պեըգամոնին և Հռոդոսին։ Փաս– 
տոըեն Ք.ա. 200-190 թթ. ընթացքում Հռոմին 
հաջողվեց պաըտության մատնել Մակեդոնիա– 
յին և Սելևկյան պետությանը։ Վեըջինս հետա
գայում կոըցըեց բազմաթիվ այլ տիըույթնեը 
հյուսիսում և աըևելքում՝ հօգուտ հզոըացող Մեծ 
Հայքի և Պաըթևական թագավոըություննեըի։

Մակեդոնիայի և Հունաստանի 
նվաճումը

Նախոըդ պատեըազմից հետո Փիլիպոսը, 
այնուամենայնիվ, կաըողացավ զգալիոըեն 
ամըապնդել իը պետությունը։ Նա շաըունա– 

կաբաը կուտակում էը ռազմամթեըք և նախա– 
պատըաստվում ապագայում իը կոըցըած 
ազդեցությունը վեըականգնելու համաը։ Հռո– 
մում գիտակցում էին Մակեդոնիայի տնտեսա
կան վեըելքի վտանգնեըը։ Հռոմեացինեըը 
նույնիսկ վոըձեցին Մակեդոնիայի աըքա 
հռչակել Փիլիպոսի՝ Հռոմում պատանդ գտնվող 
ոըդուն։ Սակայն Փիլիպոսին վոխաըինեց 
մյուս ոըդին՝ Պեըսևսը, ոըը հակահռոմեա– 
կան դիըքոըոշում ունեը։ Նըա առաջին գոըծը 
եղավ հակահռոմեական դաշինքի ստեղծումը, 
ոըին միացան էպիըոսը և Իլիըիան։ Հռոմի 
վեըջնագըին ի պատասխան Պեըսևսը իը 
հեըթին պահանջեց Մակեդոնիայում գտնվող 
բոլոը հռոմեացինեըից եռօըյա ժամկետում 
ազատել եըկիըը։ Ք.ա. 171 թ. Հռոմը պատե– 
ըազմ հայտաըաըեց Մակեդոնիային։

Սկզբում ռազմական գոըծողություննեըը 
դանդաղ էին ընթանում։ Եըբ հռոմեական զոը– 
քը հայտնվեց, Պեըսևսի հունական դաշնա– 
կիցնեըի մի մասն անցավ Հռոմի կողմը։ Զգա
լով իը դիըքեըի թուլությունը՝ Պեըսևսը դիմեց 
Հռոմին հաշտության առաջաըկով, ոըը չըն
դունվեց։ Ք.ա. 168 թ. հռոմեացինեըը պաը– 
տության մատնեցին Պեըսևսին։ Այնուհետև 
նըանք գըավեցին էպիըոսը, ոըտեղից 150000 
մաըդու ստըկության վաճառեցին։ Պատեըազ– 
մի հետևանքով Մակեդոնիան՝ ոըպես պետու
թյուն, վեըացավ։ Նըա տաըածքը բաժանվեց 
չոըս շըջաննեըի, ոըոնցից յուըաքանչյուըը բա– 
ցաըձակապես ինքնուըույն էը։ Մակեդոնացի– 
նեըին աըգելվեց աըդյունահանել ոսկի և աղ, 
ոըոնք խիստ կաըևոը էին նըա տնտեսության 
համաը։ Նմանապես եըեք մասի բաժանվեց 

Անտիոքոս III

Դրամն»ր հ»լլ»նիստական արքան»րի պատկ»րոփ 0.ա. 111-11 դդ.

Փիլիպոս V Պ»րսևս
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Իլիըիան։ Մակեդոնիայի հունական դաշնա– 
կիցնեըը նույնպես պատժվեցին։ Շուըջ 1000 
հայտնի հույնեը գեըեվաըվեցին Հռոմ, այդ 
թվում՝ նշանավոը պատմիչ Պոլիբիոսը։

Մակեդոնիայի վեըացումով վոխվեց Հռոմի 
աըևելյան քաղաքականությունը։ Այժմ աըդեն 
նըա դաշնակիցնեը Պեըգամոնի և Հռոդոսի 
հետագա հզոըացումը ձեռնտու չէը Հռոմին։ 
Շուտով Հռոմի թույլտվությամբ Պեըգամոնից 
անջատվեց նըա կազմում գտնվող Գալաթիան, 
ճանաչվեց նաև Պավլագոնիայի անկախու
թյունը։ Նույն կեըպ կըճատվեց Հռոդոսի ազ
դեցությունը էգեյան ծովում։

Հռոմը աըդեն իըեն լըիվ ապահով էը զգում 
Աըևելյան Միջեըկըականում և պատըաստ էը 
իը անմիջական տիըապետությունը հաստա– 
տելու նաև ասիական մայըցամաքում։ Այնու– 
ամենայնիվ, հունական քաղաքնեըում և Մա– 
կեդոնիայում դեռևս ուժեղ էին հակահռո– 
մեական տըամադըություննեըը։ Դըանք շու
տով վեըաճեցին ապստամբության։

Ք.ա. 149 թ. Թըակիայում ազգությամբ 
հույն ոմն Անդըիսկոս, ով իըեն հայտաըաըել 
էը Մակեդոնիայի աըքա Պեըսևսի ոըդին, 
զոըքով մտավ Մակեդոնիա։ Նըան հաջողվեց 
պաըտության մատնել իը դեմ ուղաըկված հռո
մեական լեգիոնին և շաըժվել հաըավ։ Միայն 
հաջոըդ տաըի Թեսալիայում հռոմեական բա– 
նակը հաղթեց ապստամբնեըին, իսկ Անդըիս– 
կոսը մահապատժի ենթաըկվեց։

Ապստամբության ճնշումից հետո Մակեդո– 
նիան, էպիըոսը և Հոնիական ծովի կղզինեըը 
մտան մեկ վաըչական միավոըման մեջ, և 
ստեղծվեց «Մակեդոնիա» պըովինցիան։ Այդ– 
պիսով՝ վեըոհիշյալ ընդաըձակ տաըածքը նե– 
ըառվեց Հռոմի վաըչաքաղաքական համա– 
կաըգ՝ վեըածվելով նըա հզոը ռազմական հե– 
նակետի։

Հռոմը միաժամանակ օգտվեց հաըմաը 
առիթից՝ վեըջնականապես իը իշխանությունը 
Հունաստանի վըա տաըածելու համաը։ Իսկ 
առիթը Աքայան միության և Սպաըտայի միջև 
ծագած պատեըազմն էը, ոըի ընթացքում 
Հռոմը աջակցեց Սպաըտային։ Պատեըազմը 
կաըճ տևեց, և Ք.ա. 146 թ. Իսթմոսի ճակա– 
տամաըտում հռոմեացինեըը ջախջախեցին 
հույնեըին ու գըավեցին Միության խո– 
շոըագույն քաղաք Կոընթոսը։ Քաղաքի ողջ 

բնակչությունը ստըկության վաճառվեց։ Հու– 
նական քաղաքնեըը այդուհետև պետք է են– 
թաըկվեին Մակեդոնիայի հռոմեական կառա– 
վաըչին։ Հունական քաղաքնեըի զգալի մասը 
ավեըվեց և թալանվեց։ Հռոմ ուղաըկվեցին 
մշակույթի բազմաթիվ հուշաըձաննեը։

Լրացուցիչ 
նյութ 0

Ապպիանոս.
«Քաղաքացիական պատերազմները» 

(Իտալիայի նվաճման մասին)

«Հռոմեացիները, մաս֊մաս գրավելով 
Իտալիան, դրա շնորհիվ ստանում էին գրավ
ված հոդերի մի մասը և դրանց վրա հիմնում 
էին քադաքներ կամ էլ զավթում էին արդեն 
գոյություն ունեցոդ քադաքները, որպեսզի 
այնտեդ ուդարկեն իրենց գադութաբնակնե– 
րին։ Այդ գադութները նրանք դիտում էին որ
պես ամրացված կետեր։ Գրավված հոդերում 
իրենց վերցրած մասերը նրանք ամեն ան
գամ անմիջապես բաժանում էին վերաբնա
կիչների միջև, վաճառում էին կամ վարձա
կալության էին տալիս։ Պատերազմների 
հետևանքով անմշակ մնացած հոդերը, 
որոնց քանակը շատ էր աճել, նրանք ժամա
նակ չունեին բաժանելու հոդակտորների, այլ 
պետության անունից առաջարկում էին մշա
կել բոլոր ցանկացոդներին՝ տարեկան բերքի 
հանձնման հետևյալ պայմանով՝ ցանքատա
րածության 1/1 Օ֊ը և ծառատունկի 1/5֊ը։ 
Հռոմեացիները դա անում էին իտալիկների 
քանակն ավելացնելու նպատակով, որոնց 
դիտում էին որպես բացառիկ աշխատասեր 
ժոդովուրդ, որպեսզի իրենց երկրում դաշնա
կիցներ ունենան։ Սակայն հետևանքը հակա
ռակն էր։ Բանն այն է, որ հարուստները, 
իրենց վերցնելով դեռևս հոդակտորների 
չբաժանված հոդերի մեծ մասը, ժամանակի 
ընթացքում վստահացան, որ ոչ ոք երբևէ 
իրենցից այդ հոդերը հետ չի վերցնի։ Իրենց 
հոդերի մոտակայքում գտնվոդ ադքատների 
փոքր հոդակտորները նրանք կամ գնում էին 
վերջիններիս համաձայնությամբ, կամ ուժով 
վերցնում էին»։
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Ամփոփում։ Ք.ա. II դարի սկզբից Հռոմի՝ արևելյան ուդդությամբ սկսված ակտիվ 
արտաքին քադաքականությունը ավարտվեց լիակատար հաջոդությամբ։ Վերացվեց 
Մակեդոնիայի թագավորությունը, զգալի ռազմական և տնտեսական ներուժ ունեցոդ 
հունական պոլիսները նվաճվեցին և ընկան Հռոմի անմիջական տիրապետության 
տակ։ Ծանրագույն հարված հասցվեց հելլենիստական ամենահզոր՝ Սելևկյան պետու
թյանը։ Հռոմի տիրապետության հաստատումը Առաջավոր Ասիայում դարձել էր ժամա^ 
նակի հարց։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ համաձայնության էին եկել Փիլիպոս V-ը և Անտիոքոս 111-ը։ Ինչու Աըևելյան Միջեըկ– 
ըականի եըկընեըը դիմեցին Հռոմի օգնությանը։ Նեըկայացըեք Հռոմի և Մակեդոնիայի 
միջև կնքված պայմանագըի բովանդակությունը։

2. Ի՞նչ քայլեը ձեռնաըկեց Անտիոքոս 111-ը։ Ինչով ավաըտվեց Հռոմի և Անտիոքոս 111-ի հա– 
կամաըտությունը։

3. Ովբեը էին Մակեդոնիայի դաշնակիցնեըը Հռոմի դեմ նոը պատեըազմի ժամանակ։ Պատե– 
ըազմի ավաըտից հետո Հռոմը ի՛նչ քաղաքականություն էը վաըում իը դաշնակիցնեըի 
նկատմամբ։ Ինչու նըան հաջողվեց տաըածել իը ազդեցությունը Հունաստանի վըա։
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§ 7. ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ 
ՃԳՆԱԺԱՄԸ

Սուլլայի դիկտատուրան

Ք.ա. I դաըում Հռոմում պաըզոըոշ զգացվում 
էը հանըապետական կառավաըման համակաը– 
գի՝ լայնածավալ պետությունը վեըահսկելու ան– 
կաըողությունը։ Խնդիընեը կային նաև բուն 
Իտալիայում՝ կապված իտալիկնեըի պահանջ– 
նեըի հետ։ Բնակչության մի զգալի մասը կազմող 
իտալիկնեըը պահանջում էին հռոմեական քա– 
ղաքացինեըին հավասաը իըավունքնեը։ 
Ք.ա. 91-89 թթ. սկսված քաղաքացիական պա– 
տեըազմն ավաըտվեց իտալիկնեըի պաըտու– 
թյամբ։ Սակայն Հռոմը ստիպված էը զիջումնեըի 
գնալ և բավաըաըել նըանց շատ պահանջնեը։

Պատեըազմից շատ չանցած՝ Հռոմում 
վեըսկսվեց պայքաըը պոպուլյարների (ժո– 
ղովըդավաըական ուժեը) և օպտիմատների 
(սենատի վեընախավ) միջև։ Դըա համաը 
առիթ դաըձավ կոմիցիանեըի ոըոշումը, ոըով 
Պոնտոսի աըքա Միհըդատի դեմ պատեըազ– 
մում հռոմեական բանակի հըամանատաը 
նշանակվեց պոպուլյաը Գայոս Մարիոսը։ 
Սակայն հայտնի զոըավաը Կոռնելիոս Սուլ– 
լան, ոըը մինչ այդ աըդեն սենատի կողմից 
հաստատվել էը այդ պաշտոնում, ապստամբեց 
և գըավեց Հռոմը։ Նա ձեըբակալեց իը քաղա– 
քական հակառակոըդնեըին և անցկացըեց մի 
շաըք միջոցառումնեը։

Սենատի կազմում նեըառվեցին նըա 
կողմնակիցնեըից 300 հոգի, կըճատվեց ժո– 
ղովըդական ժողովի և տըիբուննեըի իշխանու
թյունը։ Սակայն եըբ Սուլլան բանակով գնաց 
աըևելք՝ ընդդեմ Պոնտոսի, պոպուլյաընեըը 
իտալիկնեըի աջակցությամբ գըավեցին Հռո– 
մը և չեղյալ հայտաըաըեցին Սուլլայի անց– 
կացըած բոլոը օըենքնեըը։

Հաջողությամբ ավաըտելով պատեըազմը 
Միհըդատի դեմ՝ Սուլլան Ք.ա. 83 թ. վեըա– 
դաըձավ Իտալիա և գըավեց Հռոմը, ոըից հե
տո ստիպեց Ծեըակույտին (սենատին) իըեն 
դիկտատոըի լիազոըություննեը տալ անսահ– 
մանավակ ժամկետով։

Սուլլայի առաջին իսկ հըամանով կազմվե– 
ցին այն մաըդկանց ցուցակնեըը, ոըոնք հայ– 
տաըաըվում էին օըենքից դուըս և ենթաըկվում 

մահապատժի գույքի բռնագըավմամբ։ Սուլ
լայի հազաըավոը հակառակոըդնեը զոհ գնա– 
ցին ահաբեկչությանը։

Սուլլան հիմնավոըապես վեըաձևավոըեց 
պետական կառավաըման համակաըգը։ Ըն– 
դաըձակվեցին սենատի լիազոըություննեըը։ 
Այդուհետև Ծեըակույտն էը տնօըինելու պե
տության ֆինանսնեըը. նըան հանձնվեցին 
ցենզոընեըի գոըծառույթնեըը, ինչպես նաև 
պըովինցիանեըի կառավաըիչնեըի նկատ
մամբ վեըահսկողությունը։

Սուլլայի գոըծողություննեըը տանում էին 
դեպի պետական կառավաըման համակաըգի 
կենտըոնացում՝ ի դեմս ծեըակույտի և դիկտա– 
տոըի, ինչը վեըջին հաշվով հող նախապատ– 
ըաստեց տասնամյակնեը անց հանըապետա– 
կան կառավաըման անկման և միապետության 
հաստատման համաը։

Առաջին եռապետությունը

Եըբ հայտնի զոըավաը Պոմպեոսը աըևել– 
յան աըշավանքից հետո վեըադաըձավ Հռոմ, 
սենատը հըաժաըվեց նըան հաջոըդ տաըվա 
համաը կոնսուլ առաջադըելուց՝ վախենալով 
նըան մեծ իշխանություն տալուց։ Սենատը 
մեըժեց նաև Պոմպեոսի զինվոընեըին հող 
տըամադըելու նախագիծը։ Այս պայմաննեըում 
Պոմպեոսը համաձայնության եկավ եըկու այլ 
հեղինակավոը զոըավաընեըի՝ Մարկոս Կրա– 
սոսի և Հուլիոս Կեսարի հետ՝ սենատի դեմ 
համատեղ պայքաըելու համաը։ Ք.ա. 60 թ. 
այդ համաձայնությունը ստացավ Առաջին 
եռապետություն անվանումը։

Ք.ա. 59 թ. Կեսաըն ընտըվեց կոնսուլ։ 
Նա օըենքնեը անցկացըեց կաըիքավոընե– 
ըին հող տըամադըելու, Աըևելքում Պոմպեո– 
սի գոըծունեությունը և ոըոշումնեըը հաս– 
տատելու և այլ հաըցեըի ուղղությամբ։ 
Եռապետնեըը հաճախ հաշվի չէին նստում 
մագիստըատնեըի հետ՝ եըբեմն դիմելով 
բռնի միջոցնեըի։ Կոնսուլության ժամկետն 
ավաըտելուց հետո Կեսաըը հինգ տաըով 
նշանակվեց Ցիսալպյան և Նարբոնյան 
Գալլիաների կառավաըիչ։ Ոըպես պոպուլ
յաը՝ Կեսաըը մեծ հեղինակություն էը վայե
լում բնակչության շըջանում։ Օըենքնեըի մեծ 
մասը նա անցկացըեց ոչ թե սենատի, այլ կո– 
միցիանեըի միջոցով։
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Եռապետնեըը ոըոշեցին նաև, ոը Ք.ա. 55 թ. 
Պոմպեոսը և Կըասոսը պետք է ընտըվեին 
կոնսուլնեը, ոըից հետո կառավաըիչնեը 
նշանակվեին պըովինցիանեըում (Պոմպեոսը՝ 
Իբեըիայում, Կըասոսը՝ Սիըիայում)։ Կեսաըի 
գալլական կառավաըչության ժամկետը եըկա– 
ըաձգվեց ևս հինգ տաըով։

Աըևելքում Կըասոսի զոհվելուց հետո 
Պոմպեոսը սկսեց ընդաըձակել իը ազդեցու– 
թյունը։ Դըան նպաստեց նաև այն, ոը Կեսաըը 
ծանը պատեըազմնեը էը վաըում Գալլիայում։ 
Քաղաքական լաըված իըավիճակում հռոմեա
կան հասաըակության վեընախավը գալիս էը 
եզըակացության, ոը անհըաժեշտ է ուժեղ 
ձեռք՝ եըկըում կաըգուկանոն մտցնելու հա
մաը։ Եվ այդ դեըում սենատը տեսնում էը 
Պոմպեոսին, այլ ոչ Կեսաըին, ով կապված էը 
պոպուլյաընեըի հետ։ Ք.ա. 52 թ. Պոմպեոսն 
ընտըվեց կոնսուլ, ընդ ոըում՝ առաջին անգամ 
նա միայնակ էը վաըում այդ պաշտոնը։ 
Փաստոըեն, Պոմպեոսը դաըձավ դիկտատոը։ 
Նա վոըձում էը թուլացնել Կեսաըի դիըքեըը՝ 
վեըջինիս համաըելով իը գլխավոը մըցակիցը։

Հուլիոս Կեսարի դիկտատուրան

Ք.ա. 49 թ. Կեսաըի բանակը անսպա– 
սելիոըեն շաըժվեց դեպի Հռոմ։ Հաըձակումից 
խուճապահաը Պոմպեոսը վախավ Բալկան– 
նեը։ Կեսաըը նույն թվականին գնաց Իբեըիա 
և ստիպեց Պոմպեոսի բանակին հանձնվել։ 
Իսկ վեըադաըձից հետո նըան հանձնվեցին 
դիկտատոըի գոըծառույթնեը։

Կեսաըը վեըականգնեց Սուլլայի օըոք քա
ղաքացիությունից գրկված անձանց իըավունք– 
նեըը։ Այնուհետև նա գնաց Իլիըիա, վճռական 
հաղթանակ տաըավ գըեթե կըկնակի ավելի 
զոըք ունեցող Պոմպեոսի նկատմամբ։ Վեը– 
ջինս վախավ Եգիպտոս, սակայն սպանվեց 
Եգիպտոսի աըքայի հըամանով։ Հասնելով 
Եգիպտոս՝ Կեսաըը միջամտեց Պտղոմեոս 
XII-ի և նըա քըոջ՝ Կլեոպատրայի միջև 
մղվող գահակալական պայքաըին։ Կլեոպատ– 
ըային հայտաըաըելով Եգիպտոսի թագուհի՝ 
նա հետո շաըժվեց Փոքը Ասիա, ոըտեղ ջախ
ջախեց Միհըդատ VI-ի ոըդի Փառնակեսին։

Հաջոըդ տաըի Կեսաըը Իբերիայում 
հաջողության հասավ Պոմպեոսի ոըդինեըի 

նկատմամբ, ոըով էլ ավաըտվեց քաղաքացիա– 
կան պատեըազմը։

Ք.ա. 44 թ.՝ Հռոմ վեըադառնալուց հետո, 
Կեսաըը հռչակվեց ցմահ դիկտատոր։ Մինչ 
այդ նա աըդեն ստացել էը ցմահ տրիբունի և 
ցենզորի պաշտոննեը։ Իսկ դեռևս Ք.ա. 63 թ. 
նա ունեը մեծ պոնտիֆեբսի պաշտոնը 
(քըմապետ)։ Կեսաըը վաստացի ստացավ 
անսահմանավակ իշխանություն։ Նա սենատի 
անդամնեըի թիվը հասցըեց 900-ի՝ ի հաշիվ 
իը կողմնակիցնեըի։ Սենատոընեը դաըձան 
նըա շատ զոըահըամանատաընեը և նույնիսկ 
նախկին ստըուկնեը։

Այսպիսով՝ Հռոմում հաստատվեց Կեսաըի 
միայնակ կառավաըումը. նա անվեըապահո– 
ըեն տնօըինում էը պետության ռազմական, 
քաղաքական և հոգևոը գոըծեըը։ Կեսաըի իշ
խանությունը հենվում էը նըան նվիըված բա
նակի վըա։ Դեռ ժամանակին նվաճված Գալ
լիայում և մյուս պըովինցիանեըում տեղական 
բնակչության ոըոշ խավեըին հռոմեական քա
ղաքացիություն տալու շնոըհիվ Կեսաըը ուժեղ 
հենաըան ունեը նաև այդ եըկընեըում։

Կեսաըը զգալի ձեռնաըկումնեը իըականաց– 
ըեց նաև տնտեսական ասպաըեզում։ Հատվեց 
նոը դըամ, ոըը շուտով դաըձավ Հռոմում դըա– 
մաշըջանառության միակ միջոցը։ Կեսաըը 
մտցըեց պըովինցիանեըից ուղղակի հաըկման 
համակաըգ։ Իսկ Ք.ա. 45 թ. կատաըվեց տո
մարի բարեփոխում։ Նախկին լուսնային 
օրացույցը վոխաըինվեց աըևայինով։ Տաըին, 
ըստ դըա, բաղկացած էը 365 և կես օրից։ Չոըս 
տաըին մեկ վետըվաըին ավելացվում էը մեկ օը։ 
Հուլիոսյան օրացույցը մնաց կիըառման մեջ 
ընդհուպ մինչև XX դաըի սկզբնեըը։

Կեսաըը վաըում էը հավասաըակշիռ քաղա
քականություն՝ ձգտելով նախապատվությունը 
չտալ ո°չ պոպուլյաը նեըի ն, ո°չ օպտիմատնեըին։ 
Նա նույնիսկ թույլ տվեց Հռոմ վեըադառնալ իը 
քաղաքական հակառակոըդնեըին։

Կեսաըը սկսեց նախապատրաստվել խոշոը 
աըշավանքի ընդդեմ պաըթևնեըի։ Այդ նպա
տակով նա առաջիկա եըեք տաըվա համաը 
նշանակեց մագիստըատնեըի՝ իը հնաըավոը 
բացակայության դեպքում պետությունը կա– 
ռավաըելու համաը։ Սակայն այդ աըշավանքը 
չկայացավ։ Հռոմում լուըեը էին տաըածվել այն 
մասին, ոը Կեսաըը պատըաստվում է իըեն 
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աըքա հռչակելու։ Նըա դեմ կազմակեըպվեց 
դավադըություն, ոըին մասնակցում էին շուըջ
60 սենատոընեը։ Ք.ա. 44 թ. մարտի 15-ին 
սենատի դահլիճում Կեսաըը սպանվեց։

երկրորդ եռապետությունը

Կեսաըի սպանությունից հետո սըվեցին հա– 
ըաբեըություննեըը նըա կողմնակիցնեըի, ոըոնց 
գլխավոըում էին Անտոնիոսը և Լեպիդոսը, և 
հակառակոըդնեըի միջև (ղեկավաըը՝ Կիկե– 
րոն)։ Կեսաըին սպանողնեըը վախան Հռոմից։ 
Անտոնիոսը պահանջեց սենատից իըեն հաս– 
տատել ոըպես Գալլիայի կառավաըիչ։ Սենատի 
մեըժումից հետո նա կոմիցիանեըի օգնությամբ 
հասավ դըան։ Կեսաըականնեըի շաըքեըը տըո– 
հելու նպատակով սենատը Իլիըիայից հըա– 
վիըեց Կեսաըի ազգական Գայոս Օկտա– 
վիոսին, ոըը Անտոնիոսից պահանջեց իըեն 
տալ Կեսաըի անձնական ունեցվածքը։ Կիկե– 
ըոնի օգնությամբ Օկտավիոսը հաստատվեց ոը - 
պես Կեսաըի ոըդեգիը և օըինական ժառանգ։ 
Դըանից հետո Օկտավիոսը սկսեց պաշտոնա
պես կոչվել Գայոս Հուլիոս Կեսար Օկտավի– 
անոս։ Այս իըավիճակում Անտոնիոսը հեռացավ 
Ցիսալպյան Գալլիա, իսկ սենատը նըան հայ– 
տաըաըեց պետության թշնամի։

Անտոնիոսի անհաջողությունից հետո 
Օկտավիանոսը այլևս պետք չէը սենատին, և 
նա սկսեց Հռոմ վեըադաըձնել Կեսաըին սպա– 
նողնեըին։ Իսկ Օկտավիանոսին մեըժեցին 
ընտըել կոնսուլի պաշտոնում։ Օկտավիանոսը 
շաըժվեց Հռոմի վըա և գըավեց քաղաքը։ Մի
աժամանակ նա համաձայնության եկավ 
Անտոնիոսի և Լեպիդոսի հետ, և Ք.ա. 43 թ. 
նըանք ստեղծեցին երկրորդ եռապետու
թյունը։ Շուտով եռապետնեըը մտան Հռոմ և 
կազմակեըպեցին իըենց հակառակոըդնեըի 
ջաըդը, ոըին զոհ գնացին 300 սենատորներ 
և շուրջ 2000 հեծյալներ, այդ թվում՝ 
Կիկեըոնը։ Սակայն Իտալիայից դուըս դեպքե– 
ըը զաըգանում էին ի վնաս եռապետնեըի։ 
Իբեըիայում զոըք հավաքած Պոմպեոսի ոըդին 
գըավեց Սիցիլիան, Սաըդինիան և Կոըսիկան, 
միաժամանակ վոըձում էը շըջավակել Իտա– 
լիայի նավահանգիստնեըը։ Իսկ Բալկանյան 
թեըակղզում և Սիըիայում խոշոը բանակ էին 
հավաքել Կեսաըին սպանող սենատոընեը

Գայոս Հուլիոս Կ»սար Օկտա^անոս

Կասիոսը և Ռրուտոսը։ Նըանք պատըաստ– 
վում էին նեըխուժելու Իտալիա։

Ք.ա. 42 թ. Հունաստանում Անտոնիոսը և 
Օկտավիանոսը պաըտության մատնեցին 
Կասիոսին և Բըուտոսին ու իըաը մեջ բաժա– 
նեցին պըովինցիանեըը։ Անտոնիոսին բաժին 
հասան Աըևելյան Միջեըկըականի եըկընեըը, 
Օկտավիանոսին՝ Գալլիան, Իբեըիան և Իլիըի– 
ան, Լեպիդոսին՝ Աֆըիկան։

Ոըոշ ժամանակ անց Օկտավիանոսը սկսեց 
ամըապնդել իը իշխանությունը՝ անտեսելով 
մյուս եռապետնեըի կաըծիքը։ Նա ձեըբակա– 
լեց Լեպիդոսին, իսկ Ք.ա. 36 թ. հռչակվեց 
ցմահ տրիբուն։ Դըանից հետո Օկտավիանո– 
սի և Անտոնիոսի բախումն անխուսավելի էը։ 
Օկտավիանոսը սենատից պահանջեց եըկըից 
վտաըել Անտոնիոսի կողմնակիցնեըին։ Շուըջ 
300 սենատոընեը և եըկու կոնսուլնեըը 
հեռացան Իտալիայից։ Սենատը Անտոնիոսին 
պատեըազմ հայտաըաըեց։

Ք.ա. 31 թ. Ակցիումի հրվանդանի մոտ 
Անտոնիոսի նավատոըմը պաըտվեց, իսկ նըա 
ցամաքային զոըքեըը անցան Օկտավիանոսի 
կողմը։ Անտոնիոսը և Կլեոպատըան ինքնա– 
սպանություն գոըծեցին, իսկ Եգիպտոսը վե– 
ըածվեց Օկտավիանոսի անձնական տիըույթի։ 
Սըանով ավաըտվեցին քաղաքացիական պա– 
տեըազմնեըը։
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Լրացուցիչ 
նյութ

Ապպիանոս. 
«Քաղաքացիական պատերազմները» 

(հատվածներ)

«Հռոմեական ժողովրդի և սենատի միջև հաճախ տեղի էին ունենում փոխադարձ տարա
ձայնություններ օրենսդրության, հարկային պարտավորությունների, հասարակական հողե
րի, մագիստրատների ընտրության հարցերի կապակցությամբ։ Սակայն դրանք բառիս բուն 
իմաստով քաղաքացիական պատերազմներ չէին, որոնք կարող էին հասցնել բռնի գործո
ղությունների։ Բանը հասնում էր միայն տարաձայնությունների և վիճաբանությունների, 
որոնք ընթանում էին օրենքի շրջանակներում և հարթվում էին՝ պահպանելով մեծ հարգանք 
վիճաբանող կողմերի հանդեպ փոխադարձ զիջումների միջոցով։ ժ՜ամանակին զինված ժո
ղովուրդը, այդպիսի երկպառակություն ձեռնարկելով, չօգտվեց իր ձեռքին եղած զենքից, այլ 
հեռացավ սարի վրա, որն այդ ժամանակից ստացավ «Սրբազան» անվանումը։ Բայց այդ 
ժամանակ էլ նա չդիմեց բռնի միջոցների։ ժ՜ողովուրդը միայն սահմանեց մագիստրատուրա, 
որը կոչված էր պաշտպանելու նրա իրավունքները, և դրա կրողներին անվանեց տրիբուն
ներ։ Նրանք պետք է հակադրվեին սենատի կողմից ընտրված կոնսուլներին, որպեսզի պե
տական իշխանությունը ամբողջովին չկենտրոնանար նրանց ձեռքին։ .... Այդպես շարունակ
վեց մինչև այն պահը, երբ Տիբերիոս Գրակքոսը՝ ժողովրդական տրիբունը, ով իր օրենքնե
րի նախագիծն էր ներկայացրել, սպանվեց ժողովրդական հուզումների ժամանակ, ընդ 
որում՝ Կապիտոլիում բլրի վրա գտնվող տաճարի մոտ ոչնչացվեցին նրա կողմնակիցներից 
շատերը։ Այս նողկալի արարքից հետո հուզումներն այլևս չդադարեցին, ընդ որում՝ ամեն 
անգամ թշնամի կուսակցությունները բացահայտ դուրս էին գալիս մեկը մյուսի դեմ։ ... Չա
րիքը ավելի ու ավելի էր աճում, տեղի էին ունենում բացահայտ մահափորձեր պետական 
կարգի նկատմամբ, զինված խոշոր բռնարարքներ հայրենիքի նկատմամբ մարդկանց կող
մից, ովքեր դատարանով ենթարկվել էին աքսորի կամ դատապարտվել էին, ինչպես նաև 

մրցում էին միմյանց հետ որևէ պաշտոնի համար՝ քաղա
քացիական կամ զինվորական։ Անկարգությունները չդա
դարեցին մինչև այն պահը, երբ Գրակքոսի մահից մոտա
վորապես 50 տարի անց կուսակցություններից մեկի ղեկա
վար Կոռնելիոս Սուլլան, ձգտելով մի չարիքը բուժել մեկ 
այլ չարիքով, իրեն հայտարարեց միահեծան կառավարիչ 
շատ երկար ժամանակով։ Այդպիսի միահեծան կառավա
րիչներին անվանում էին դիկտատորներ, նրանց նշանա
կում էին միայն ամենածանր իրավիճակներում՝ 6 ամիս 
ժամկետով, սակայն այդ կարգը վաղուց արդեն մոռացվել 
էր։ Սուլլան, գործելով ուժով և հարկադրանքով, ընտրված 
լինելով որոշակի ժամկետով, իրականում դարձավ ցմահ 
դիկտատոր։ Այնուամենայնիվ, հագենալով իշխանությամբ, 
Սուլլան առաջինը, ինձ թվում է, համարձակություն ունե
ցավ կամավոր վայր դնելու իր վրայից տիրանական իշխա
նությունը, ընդ որում՝ նշելով, որ նա նույնիսկ պատրաստ է 
իր գործունեության մասին հաշվետվություն ներկայաց
նելու յուրաքանչյուր մարդու, ով իր նկատմամբ պահանջ
ներ կունենա»։

Կոռն»լիոս Սուլլա
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Ամփոփում։ Ք.ա. I դարի իրադարձությունները՝ Սուլլայի դիկտատուրան և երկու 
եռապետությունները, ցույց տվեցին, որ հանրապետական կառավարման համակարգը 
Հռոմում հիմնավորապես խարխլվել էր, և իրադարձությունների զարգացումը տանում 
էր դեպի միապետություն։ Հռոմեական պետությունը մուտք գործեց իր զարգացման 
որակապես նոր փուլ՝ պրինցիպատ, որի ավարտին այն վերածվեց միապետության։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչը առիթ դաըձավ պոպուլյաընեըի և օպտիմատնեըի միջև պայքաըի սըման համաը։ Ո՞վ 
հաղթեց այդ պայքաըում։

2. Ինչպես ձևավոըվեց առաջին եռապետությունը, ովքեը էին մտնում դըա մեջ։ Ո՞ը վոխաը– 
քայություննեըն էին ըաժին հասել նըանցից յուըաքանչյուըին։

3. Ինչպես ավաըտվեց Կեսաըի և Պոմպեոսի միջև հակամաըտությունը։ Ի՞նչ տիտղոսնեը էը 
կըում Կեսաըը։ Նեըկայացըեք Կեսաըի իըականացըած ըաըեվոխումնեըը։

4. Ինչու ստեղծվեց եըկըոըդ եռապետությունը։ Ովքեը կազմեցին այն։ Պըովինցիանեըը 
ինչպես ըաժանեցին նըանք։ Ինչպես ավաըտվեցին քաղաքացիական պատեըազմնեըը 
<ռոմում։
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§ 8. ՊՐԻՆՑԻՊԱՏ. ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ 
ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
1-11 ԴԱՐԵՐՈՒՄ

Հանրապետությունից 
միապետություն

Հաջողությամբ ավաըտելով Անտոնիոսի 
դեմ մղած ծանը պատեըազմը՝ Օկտավիանոսն 
անցավ իը վաստացի իշխանության իըավա– 
կան ամըապնդմանը։ Նա գիտակցում էը, ոը 
հռոմեական հասաըակության մեջ դեռևս 
ամուը էին հանըապետական կառավաըման 
ավանդույթնեըը։ Այդ պատճառով էլ չգնաց 
դիկտատուըա հաստատելու ուղիով, ոըը կոը– 
ծանեց թ» Աուլլային, թ» Հուլիոս Կեսաըին։ 
Օկտավիանոսը գոըծում էը զգույշ՝ քայլ առ 
քայլ իը ձեռքը վեըցնելով պետական կառա– 
վաըման ղեկը։ Նշանավոը վիլիսովա Սենե– 
կայի պատկեըավոը աըտահայտությամբ՝ 
«տիըակալը թաքնվում էը հանըապետության 
հագուստի մեջ»։

Օկտավիանոսը սենատի կազմից հեռաց - 
ըեց Անտոնիոսի կողմնակիցնեըին և այնտեղ 
մտցըեց իը մաըդկանց։ Ծեըակույտականնեըի 
նոը ցուցակում Օկտավիանոսի անունը առա
ջինն էը, ոըտեղից էլ նըա տիտղոսը՝ «սենատի 
ղեկավաը, առաջնոըդ». այդուհետև նա կոչ
վում էը պրինցեպս (թոոշտթտ տտոծէստ)։ Իսկ 
Ք.ա. 27 թ. նա ստացավ պատվավոը Օգոս
տոս «Բաըձըացյալ» մականունը, ոըն ընդ
գծում էը Օկտավիանոսի անձը' ոըպես պետու
թյան առաջին դեմքի։ Հետագայում նա սկսում 
է կոչվել «Իմպեըատոը Կեսաը Օգոստոս, 
աստվածայինի ոըդի»։

Օկտավիանոսը ստացավ ցմահ տըիբունի 
պաշտոն, ոըը նըա համաը ապահովում էը ինչ– 
պես անձի անձեռնմխելիություն, այնպես էլ 
սենատի, կոմիցիանեըի ու մագիստըատնեըի 
ոըոշումնեըի վըա աըգելք (վետո) դնելու իըա– 
վունք։

Օգոստոսն իը ձեռքը վեըցըեց նաև բաըձ– 
ըագույն զինվոըական իշխանությունը (ւաբշո– 
սա), ոըը նախկինում իըականացնում էին կոն– 
սուլնեըը։ Նախկին ավանդույթնեըը չխախտե
լու նպատակով նա Ք.ա. 19 թ. ստացավ ցմահ 
կոնսուլի պաշտոն։ Օգոստոսի տիտղոսաշաըի 
իմպերատոր տիտղոսը նույնպես նշում էը 

նըա գեըագույն ռազմական իշխանությունը։ 
Նախկինում իմպեըատոը էին անվանում պա– 
տեըազմում հաղթանակած զոըավաընեըին՝ 
հաղթանակից մինչև տըիումֆ։ Իսկ ոըպես 
պըոկոնսուլ՝ Օկտավիանոսի ձեռքն անցավ 
պետության աըտաքին քաղաքականությունը։ 
Նըան էը ենթաըկվում մի շաըք կաըևոը պըո– 
վինցիանեըում տեղակայված լեգիոննեըի մեծ 
մասը։ Աըանց ավելացավ Ք.ա. 12 թ. ստացած 
«մեծ պոնտիֆեքս» տիտղոսը, ոըով նըան 
տըվեց գեըագույն կըոնական իշխանությունը։ 
Օգոստոսի բաըձըագույն իշխանությունը հաս– 
տատագըվեց ավելի ուշ նըան տըված «Հայըե– 
նիքի հայը» պատվո տիտղոսով։

Այդուհանդեըձ, չվեըացան գոյություն ունե
ցող օըենսդիը և գոըծադիը մաըմիննեըը՝ 
ծեըակույտը և մագիստըատնեըը։ Միայն թե 
սենատն ընդունում էը Օգոստոսի առաջաըկ– 
նեըը օըենքնեըի նախագծեը մշակելիս, իսկ 
կոմիցիանեըը և մագիստըատուըանեըը նըա– 
նից հանձնաըաըականնեը էին ստանում։ Կոն– 
սուլնեըի և ցենզոընեըի իըավունքնեըը աստի– 
ճանաբաը կըճատվում էին, և նըանք վեըած– 
վում էին Օգոստոսի կամակատաընեըի։

Օգոստոսը սկսեց ձևավոըել նաև համա– 
կայսեըական աշխատակազմ։ Ընդ ոըում՝ 
պաշտոննեըի էը նեըգըավում ամենատաըբեը 
խավեըի նեըկայացուցիչնեըի, այդ թվում՝ 
պըովինցիանեըի բնակիչնեըի և նախկին 
ստըուկնեըի։ Սկսում է աճել քաղաքային 
պրեֆեկտի դեըը։ Օգոստոսի անձի, ինչպես 
նաև Հռոմում, Իտալիայում և պըովինցիա– 
նեըում հասաըակական կաըգի պահպանումն 
իըականացնում էը պրետորիական գվար
դիան։ Պըովինցիանեըում հաըկեըի հավա
քումն իըականացնում էին պրոկուրատորնե– 
րը։

Օգոստոսի իշխանության իըական հիմքը՝ 
բանակը, նույնպես կըեց վովոխություննեը։ 
Գոյություն ունեցող զոըակազմի մեծ մասը 
ցըվեց, վետեըան զինվոընեըը ստացան հող և 
անցան խաղաղ աշխատանքի։ Փոխաըենը հա– 
վաքագըվեց մշտական, վաըձու հիմունքնեըով 
գոըծող բանակ, ոըի բաըձըագույն հըամանա– 
տաըությունը Օգոստոսի նշանակած անձինք 
էին։ Բանակը, ոըի թվակազմը հասնում էը 
շուըջ 250000-ի (25 լեգիոն), հիմնականում 
տեղակայված էը տեըության սահմանամեըձ
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պըովինցիանեըում։ Բանակի հիմքը կազմում 
էին հռոմեական քաղաքացինեըը, սակայն 
խիստ հազվադեպ հավաքագըում էին նաև 
ազատ աըձակված ստըուկնեըին ու օտաըեըկ– 
ըացինեըին։ Վեըջիննեըս կցվում էին լեգիոն– 
նեըին՝ ոըպես օժանդակ զոըամասեը։ Լեգի– 
ոննեըը ղեկավաըում էին սենատոըական դա
սին պատկանող լեգատնեըը, իսկ ավելի ցածը 
հըամանատաընեըը՝ ցենտուըիոննեըը, կաըող 
էին լինել նաև նախկին շաըքային զինվոընեը։

Այսպիսով՝ Օգոստոսը Հռոմի՝ Ք.ա. I դաըի 
քաղաքական վայըիվեըումնեըով և քաղաքա
ցիական պատեըազմնեըով հագեցած իըավի– 
ճակում կաըողացավ ստեղծել պետական կա– 
ռավաըման այնպիսի համակաըգ, ոըը պետու– 
թյանը բեըեց տևական խաղաղություն, իսկ 
իըեն՝ անսահմանավակ իշխանություն։

Օգոստոսից սկիզբ առավ Հռոմի պատմու– 
թյան մի նոը վուլ, ոըը ստացել է պրինցի- 
պատ կամ Վաղ կայսրություն անվանումը։

Հռոմը Հուլիոս-Կլավդիոսների 
և Ֆլավիոսների օրոք

Օգոստոսից սկսվեց Հուլիոս-Կլավդիոսնե– 
ըի հաըստությունը։ Պըինցիպատի շըջանում 
իշխանության ժառանգման կաըգը աչքի էը 
ընկնում անկայունությամբ։ Սովոըաբաը 
կայսեըը, ոըը կոչվում էը օգոստոս, վոխաըի– 
նում էը աըքայատոհմի՝ նըա կողմից ոըդե– 
գըված անձը։ Այս համակաըգը, ոը բացա– 
տըվում է հանըապետական ավանդույթնեը 
ունեցող Հռոմում ժառանգական իշխանության 
գաղավաըի թույլ գիտակցմամբ, գոյատևեց 
նաև հաջոըդ հաըստություննեըի կառավաը– 
ման շըջանում։ Օգոստոսնեըը եըկըում ամուը 
սոցիալական հենաըան չունեին, և ժամանակ 
էը պետք, ոըպեսզի մաըդիկ ընկալեին միապե– 
տության գաղավաըը։ Նըանք սովոըաբաը 
հենվում էին բանակի վըա։ Սովոըական 
եըևույթ էը դաըձել մեծ հեղինակություն վայե– 
լող անցանկալի անձանց սպանություննեըը, 
ոըոնք, Օգոստոսի կաըծիքով, կաըող էին իը 
դեմ դավադըություն կազմակեըպել։ Այդպես 
սպանվեց հայտնի բանաստեղծ Լուկանոսը, 
իսկ վիլիսովա Սենեկային ստիպեցին ինք– 
նասպան լինել։

Կայսեըական իշխանության ամուը հենա– 

ըան ստեղծելու գոըծում զգալի էը Կլավդիոսի 
(41-54 թթ.) նեըդըումը, ով ստեղծեց իսկական 
կայսեըական կառավաըման ապաըատ։ Նա 
մեծ քանակությամբ նախկին ստըուկնեըի նշա– 
նակեց պետական բաըձը պաշտոննեըի՝ վոը– 
ձելով հակակշիռ ստեղծել սենատի վեընախա– 
վի դեմ։ Կլավդիոսը ակտիվ էը նաև աըտաքին 
քաղաքականության ասպաըեզում։ Նվաճ
վեցին Բըիտանիայի մեծ մասը (բացի հյուսի
սից), Թըակիան և Մավըիտանիան։ Կայսեը 
սոցիալական հիմքը մեծացնելու և նախկինում 
նվաճված եըկընեըը ավելի սեըտոըեն Հռոմի 
հետ կապելու նպատակով նա պըովինցիանե– 
ըի տասնյակ հազաըավոը բնակիչնեըի շնոը– 
հեց հռոմեական քաղաքացիություն։

Հուլիոս-Կլավդիոսնեըի հաըստության 
վեըջին նեըկայացուցիչ Ներոնի օըոք իըավի– 
ճակը էականոըեն ապակայունացավ։ Նեըոնի 
անկայուն խառնվածքը, պետական միջոցնեըի 
անհաըկի վատնումնեըը գըեթե սպառեցին 
պետական գանձաըանը։ Եըկըում ծավալվեց 
ահաբեկչություն քաղաքական հակառակոըդ– 
նեըի նկատմամբ։ Հըեաստանում սկսված խո– 
շոը ապստամբությունը (66-73 թթ.), ոըին 
ավելացան նման ապստամբություննեը Գալլի– 
այում և Իբեըիայում, վեըջնականապես գցե
ցին կայսեը վաըկը։ Ստեղծված իըավիճակում 
նա ինքնասպան եղավ։

Հեռավոը պըովինցիանեըում տեղակայված 
հռոմեական լեգիոննեըից շատեըում զոըքի 
աջակցությամբ կայսըեը հռչակվեցին դըանց 
հըամանատաընեըը։ Մըցակիցնեըի միջև պայ– 
քաըը վեըածվեց քաղաքացիական պատե– 
ըազմի (68-69 թթ.), ոըն ավաըտեց Տիտոս 
Ֆլավիոս Վեսպասիանոսը և հռչակվեց 
կայսը (69-79 թթ.)՝ հիմնելով Ֆլավիոսնեըի 
հաըստությունը։

Ֆլավիոսնեըի կառավաըման շըջանը աչքի 
ընկավ ինչպես կայսեըական իշխանության 
ամըապնդմանն ուղղված ջանքեըով, այնպես 
էլ ակտիվ աըտաքին քաղաքականությամբ։ 
Վեսպասիանոսը խստագույն վեըահսկողու– 
թյուն սահմանեց հաըկեըի գանձման և ֆի– 
նանսնեըի ծախսման նկատմամբ։ Կըճատվե– 
ցին նույնիսկ աըքունիքի պահպանմանն ուղղ– 
ված ծախսեըը։ Նըա օըոք սկսվեց Հռոմի 
կենտըոնում խոշոը ամֆիթատըոնի կառուցու
մը (հետագայում՝ Կոլիզեում)։
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Կայսր Դոմետիանոսը առանձնակի 
ուշադրություն էր դարձնում կայսրության հյու
սիսային սահմանների անվտանգության 
խնդրին։ Նա կազմակերպեց մի աննախադեպ 
ծրագիր, ըստ որի՝ <ռենոսից մինչև Դանուր 
գետն ընկած շրջանում կառուցվեց սահմանա
յին ամրությունների համատարած շղթա ընդ
դեմ դեռևս աննվաճ գերմանական ցեղերի։ 
Սահմանային շատ գոտիներ ուղարկվեցին 
հռոմեացի վերարնակիչներ։

Անտոնինոսների հարստությունը, 
հռոմեական ծավալապաշտության 
ավարտը

I դարի վերջին Ֆյավիոսներին փոխարի
նեց Անտոնինոսների հարստությունը, որի կա
ռավարման շրջանում կայսրությունը իր վեր
ջին փորձը կատարեց անցնեյու տարածքային 
նվաճումների։

Առաջինը Տրայանոսն էր (98-117 թթ.), ով 
կարողացավ ծանր պատերազմի արդյունքում 
հիմնավորապես նվաճեյ կայսրության համար 
յուրջ վտանգ ներկայացնող Դակիան (այժմ՝ 
Ռումինիա)։ Դակիան վերածվեց հռոմեական 
պրովինցիայի, որի րնակչությունը հետագա 
տասնամյակների ընթացքում կորցրեց իր էթ
նիկ դիմագիծը, այդ թվում՝ յեզուն։ Տրայանոսի 
հաջորդ ձեռնարկումը հաջող պատերազմն էր 
ընդդեմ պարթևների։ Կայսրը գրավեց Միջա
գետքը և նույնիսկ պարթևական մայրաքաղաք 
Տիզրոնը։ Միջագետքում ստեղծվեցին հռոմե
ական պրովինցիաներ։

Նրա հաջորդ Հադրիանոսը շարունակեց 
կայսրության առավեյ խոցեյի սահմանների 
ամրապնդման քաղաքականությունը։ Մասնա
վորապես Բրիտանիայում կառուցվեց կայսեր 
անունը կրող ամրությունների շղթան, որը 
ձգվում էր կղզու արևմուտքից արևելք։

Այնուամենայնիվ, կայսրության եվրոպա
կան տիրույթների անվտանգության խնդիրը 
դժվար էր լուծել։ Մի րան, որ պարզորոշ 
դրսևորվեց Անտոնինոսների հարստության 
վերջին խոշոր ներկայացուցիչ Մարկոս Ավրե– 
լիոսի կառավարման շրջանում (161-180 թթ.)։ 
Նրա օրոք վտանգավոր իրավիճակ ստեղծվեց 
գերմանական ճակատում։ Գերմանական խո
շոր ցեղամիություններից նարկոմանները և 

նրանց դաշնակից ցեղերը, 167 թ. անցնելով 
Դանուրը և ճեղքելով ամրությունների շղթան, 
մուտք գործեցին հռոմեական տարածք։ 
Կայսրը իր կառավարման մնացած մասը անց– 
կացրեց հակառակորդների դեմ տևական պա
տերազմներում։ Նա հասավ միայն մասնակի 
հաջողությունների և ստիպված էր թույյատրեյ 
մարկոմաններին րնակություն հաստատեյու 
կայսրության հողերում՝ որպես ֆեդերատնե– 
րի (դաշնակիցներ)։ Կայսրը մահացավ մար– 
կոմանների դեմ նոր պատերազմի պատրաս
տությունների շրջանում Վինդոբոնա քաղա
քում (այժմ՝ Վիեննա)։

9
Լրացուցիչ 

նյութ

Տակիտոս. «Տարեգրություններ» 
(հատվածներ)

«Երբ Բրուտոսի և Կասիոսի զոհվելուց հե
տո հանրապետական բանակը դադարեց գո
յություն ունենալուց, և երբ Պոմպեոսը ջախ
ջախվեց Սիցիլիայի մոտ, գործից հեռացվեց 
Լեպիդոսը, մահացավ Անտոնիոսը, հուլիո– 
սական կուսակցությունից ոչ ոք այլևս 
չմնաց, բացի Կեսարից (նկատի ունի Օկտա
վիանոսին), ով, հրաժարվելով եռապետի 
պաշտոնից, իրեն անվանելով կոնսուլ և իբրև 
թե բավարարվելով տրիբունական իշխանու
թյամբ՝ հասարակ ժողովրդի իրավունքները 
պաշտպանելու համար, սկզբում իր շռայլու
թյամբ գրավեց զինվորներին՝ հաց բաժանե
լով ամբոխին և բոլորին միասին՝ աշխարհի 
քաղցր բարիքներով, իսկ հետո, քիչ-քիչ ուժ 
հավաքելով, սկսեց իրենով փոխարինել 
ծերակույտը, մագիստրատները և օրենքնե
րը՝ դրանում դիմադրության չհանդիպելով, 
քանի որ առավել անհանդուրժողները զոհ
վել էին մարտերում կամ պրոսկրիպցիաների 
ժամանակ, իսկ ազնվականության մյուս մա
սը, իր ստրկամտության պատրաստակամու- 
թյան դիմաց հարստություն և մեծարանք 
ստանալով, անվտանգ ներկան գերադասում 
էր վտանգներ պարունակող անցյալից»։

7 Համաշխարհային պատմություն — 10
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Հին շրջան

Ամփոփում։ Ք.ա. I դարի վերջին քառորդում֊Ք.հ. I դարի սկզբին ստեղծված Օգոս
տոսի պրինցիպատը նշանավորեց հռոմեական պետականության զարգացման մի նոր 
փուլ։ Հանրապետական կառավարման համակարգը պահպանվեց, սակայն այն այժմ 
արդեն ստացավ նոր բովանդակություն՝ հիմնվելով մեկ անձի՝ կայսեր հեղինակության 
վրա։ Օգոստոսից հետո կառավարած կայսրերը ձգտում էին չվերացնելով հանրապետա
կան կառավարման մարմինները՝ ձևավորել կայսերական վարչաքաղաքական աշխա– 
տակազմ։ Միաժամանակ շարունակվում էր ակտիվ արտաքին քաղաքականությունը 
նախկինում նվաճված երկրներում։ Կայսրերի հիմնական մտահոգությունը սահմանների 
անվտանգության ապահովումն էր սահմանային գոտիներում, մասնավորապես Հռենո– 
սից Դանուբ ընկած շրջանում և Բրիտանիայում։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Օկտավիանոսն ինչպե՞ս հասավ իր՝ միանձնյա կառավարման նպատակին։ Ի՞նչ է ասել նրա 
մասին Սենեկան։ Ի՞նչ է նշանակում պրինցեպս։ ե՞րր Օկտավիանոսը դարձավ Օգոստոս։ 
Ի՞նչ պաշտոններ էր վարում Օգոստոսը. թվարկեք դրանք։

2. Ի՞նչ փոփոխություններ կատարեց Օգոստոսը կառավարման համակարգում և րանակում։ 
Ինչպես է կոչվում <ռոմի պատմության՝ Օգոստոսից սկիզր առած նոր փուլը։

3. Պրինցիպատի շրջանում իշխանության ժառանգման ինչ կարգ էր գործում, որն էր դրա 
պատճառը։ Ի՞նչ քաղաքականություն էր վարում Տիրերիոսը կայսերական իշխանության 
ամրապնդման նպատակով։

4. Ո՞վ և ե՞րր հիմնադրեց Ֆլավիոսների հարստությունը։ Բնութագրեք նրանց կառավարման 
շրջանը։

5. Անտոնինոսների հարստության որ ներկայացուցիչը հաջողությունների հասավ տարած
քային նվաճումների ասպարեզում։ Ի՞նչ քայլեր ձեռնարկեց կայսր <ադրիանոսը։ Նկա
րագրեք Մարկոս Ավրելիոսի կառավարման շրջանը։
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§ 1. ՀԻՆ ԱՇԽԱՐՀԻ 
ՀԱՍԱՐԱԿՈԻ^ՅՈԻՆԸ

Ազատ բնակչություն

Նորքարիդարյան հեղափոխության ավար
տական փուլում պետականության ձևավոր - 
ման հետ մեկտեղ արմատական փոփոխու
թյուններ տեղի ունեցան հասարակության սո
ցիալական կառուցվածքում։ Դրա պատճառը 
գույքային և սոցիալական շերտավորումն էր։ 
Պետական աշխատակազմի ձևավորումը, աշ
խատանքի րաժանումն ըստ րնագավառների 
(երկրագործություն, արհեստագործություն, 
ռազմական գործ և այլն) աստիճանարար 
հանգեցրին սոցիալական խմրերի առաջ գա
լուն։ Այդ գործընթացը անցել է մի շարք փո^ 
լեր, որոնցից յուրաքանչ յուրին հատուկ էին 
զարգացման առանձնահատկություններ։

Ընդհուպ մինչև Ք.ա. I հազարամյակի երկ
րորդ կեսը թե° Արևելքում, թե° Արևմուտքում 
րնակչության շերտավորումը ընթանում էր չա
փազանց դանդաղ։ Դեռևս վաղ պետականու
թյունների փուլում ձևավորված սոցիալական 
հարարերությունների պահպանողական րնույ- 
թը շատ դեպքերում փոփոխությունների չեն
թարկվեց նաև հետագայում։

Վաղ պետականությունների (քաղաք-պե- 
տություն, նոմ) սոցիալական հիմքը կազմում 
էր տոհմային համայնքը։ Վերջինս ինքնակա- 
ռավարվող օղակ էր, որտեղ սովորութային 
ուժով գործում էր հավասարության սկզրունքը։ 
Այն արտահայտվում էր համայնքի (գյուղական 
րնակավայր) ողջ հողային պաշարի ընդհա
նուր սեփականության մեջ։ Հողը պատկանում 
էր րոլորին, և ոչ ոք այն չէր կարող վաճառել 
կամ նվիրել, նաև մասնատել իր ժառանգների 
միջև։ Եկզրնապես նույնիսկ հողը վիճակահա- 
նությամր տրվում էր համայնքի անդամին յո> 

7*

րաքանչյուր երկրագործական տարվա սկզրին։ 
Այդպիսին էր իրավիճակը Միջագետքում, 
Եգիպտոսում, Հայաստանում, հունական պո 
լիսներում «Հոմերոսյան» դարաշրջանում։ 
Նույնիսկ Եպարտայում հողը տրվում էր 
սպարտիատին ոչ որպես սեփականություն, 
այլ օգտագործման նպատակով։ Ինչպես հողը, 
այնպես էլ նրա վրա աշխատող հելոտները 
պատկանում էին պետությանը։

Հողի նկատմամր ընդհանուր սեփականու
թյան գաղափարը գերիշխող էր գրեթե րոլոր 
հին հասարակություններում։ Պետությունների 
ամրապնդման, արքայական իշխանության 
հզորացման հետ մեկտեղ տեղի է ունենում հա
մայնական հարարերությունների նշանակալից 
վերափոխում։ Դա հատկապես նկատելի է 
արևելյան հասարակություններում։ Արքայա
կան իշխանության ամրապնդումը, պետու
թյունների խոշորացումը և խոշոր հողատիրու
թյան հանդես գալը նպաստեցին համայնքի 
իրավունքների կրճատմանը։ Համայնքը սկսեց 
ավելի մեծ կախվածության մեջ ընկնել իր տի
րոջից (արքա, տոհմային ազնվական, տա֊ 
ճար)։ Այս երևույթը հատուկ էր արևելյան պե
տություններին և ոչ րնութագրական՝ հո> 
նահռոմեական աշխարհին ընդհուպ մինչև 
հելլենիստական դարաշրջան և Հռոմեական 
հանրապետության վերջին փուլ։

Իրավական տեսանկյունից պետության լի
իրավ անդամ (քաղաքացի) էր համարվում, 
ինչպես Արևելքում, այնպես էլ Արևմուտքում, 
համայնքի անդամը, ով ուներ իր մասնարաժի 
նը համայնական հողերից։ Հենց այդ էր նրան 
իրավունք տալիս մասնակցելու ժողովրդական 
ժողովին, աշխարհազորին և պետության քա
ղաքական կյանքին։ Ինչ-ինչ պատճառներով 
հողի կորուստը կարող էր հանգեցնել քաղա
քացիական իրավունքների կորստյան։ Պարտ^ 
քի դիմաց ստրկացման երևույթը, որ ի հայտ է 
գալիս գույքային շերտավորման ընթացքում, 
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կարող էր լրջորեն վնասել պետությանը։ Այդ
պիսի երևույթներ են վկայված Եգիպտոսի Մի
ջին թագավորությունում, Աթենական պետու
թյունում մինչև Սոլոնի կառավարումը և այլն։ 
Վերջինիս կողմից աթենացու ստրկացման 
վրա դրված արգելքը լիովին արտացոլում է 
համայնքի անխախտելիության սկզրունքի 
կարևորությունը հնագույն հասարակություն
ների գոյության համար։

Հին աշխարհի ավարտական փուլում 
սկսում է հանդես գալ ազատ րնակչության նոր 
խավ։ Դա կապված էր համայնքի րնակչության 
մի մասի՝ զանազան պատճառներով քաղաք
ներ տեղափոխվելու հետ։ Նախկին համայնա
կանները, տնտեսական կարիքներից դրդված, 
փոխում էին իրենց կենսագործունեության 
րնույթը։ Քաղաքային մշակույթի վերելքը, որ 
սկսվեց հելլենիզմի դարաշրջանում, ձևավորեց 
ազատ րնակչության խոշոր խավ։ Վերջինս 
րաղկացած էր արհեստավորներից և քա
ղաքային կենցաղին առնչվող այլ զրաղմունքի 
տեր անձանցից։

Հին հասարակությունների ազատ րնակ- 
չության շարքում, անկախ երկրներից և ժամա
նակից, հատուկ կարգավիճակ ունեին հոգևոր 
ոլորտի ներկայացուցիչները՝ քրմական դասը։

Կախյալ բնակչություն

Արդեն վաղ պետականություններում իրա- 
վահավասար րնակչության կողքին գոյություն 
ունեին տարրեր աստիճանի կախվածության 
մարդկանց խմրեր։ Դրանք առաջին հերթին 
ստրուկներն էին, որոնց գոյացման աղրյուրը, 
չհաշված որոշ քանակությամր պարտային 
ստրուկների, գերազանցապես պատերազմ
ներն էին։ Ստրուկներն օգտագործվում էին 
պետական նշանակության խոշոր շինարա
րական աշխատանքներում, ինչպես նաև 
օժանդակ ոլորտներում (տնային սպասավոր 
ներ, արհեստավորներ և այլն)։ Ստրկական 
աշխատանքի դերը պետության տնտեսական 
հիմքը կազմող երկրագործության մեջ խիստ 
սահմանափակ էր։ Բացառություն է կազմում 
Ք.ա. 111-11 դարերում Հռոմում խոշոր տնտ^ 
սություններում ստրկական աշխատանքի կի
րառումը։

Ստրուկներից զատ, հատկապես արևելյան 

խոշոր պետություններում հաճախակի էր կի
րառվում հարևան երկրներից րնակչության 
լայն զանգվածների տեղահանության քաղա
քականությունը։ Այն իրականացնում էին խե
թերը, ասորեստանցիները, եգիպտացիները, 
հայերը։ Դրա նպատակն էր րնակեցնել սեփա
կան պետության անմարդարնակ կամ սակա- 
վարնակ շրջանները։ Սովորարար դրանք երկ
րագործներ և հմուտ արհեստավորներ էին, 
որոնց կարիքը խիստ զգացվում էր։ Վերա- 
րնակիչները հիմնականում րնակեցվում էին 
պետական, այլ ոչ մասնավոր անձանց պատ
կանող տարածքներում։ Վերարնակիչները 
անձնապես ազատ էին, սակայն ինքնակամ 
տեղաշարժվելու իրավունք չունեին։

Կախյալ րնակչության հաջորդ խումրը 
կազմում էին պետության նախնական միջու
կից դուրս գտնվող րնակչությունը կամ որևէ 
պատճառով այլ պետություն տեղափոխված 
անձինք։ Սրանք նույնպես անձնական ազա
տություն և սեփականության իրավունք ունե
ին, սակայն զուրկ էին պետության քաղաքա
կան կյանքին մասնակցելու իրավունքից 
(օրինակ՝ մետօյկոսները՝ Աթենքում, պլե
բեյները և իտալիկները՝ վաղ Հռոմում)։ 
Քաղաքացիական իրավունքից զուրկ րնակ
չության այդ զանգվածը ժամանակի ընթաց
քում աստիճանարար ներառվում էր պետո^ 
թյան քաղաքական կյանքի ոլորտ (օրինակ՝ 
իտալիկները Ք.ա. I դարում)։

Սեփական-օտար 
հարաբերակցությունը

Բոլոր վաղ հասարակություններին րնորոշ 
էր պետության տարածքում սեփական և օտար 
րնակչության խստիվ հակադրությունը, որը 
ծագում էր դեռևս տոհմատիրական դարա
շրջանից։ Այն լիուլի վկայված է րոլոր պետու
թյուններում և իր արտացոլումն է գտել արևեթ 
յան ու արևմտյան փիլիսոփաների և այլ հեղի
նակների աշխատություններում։

Այդպիսին էր մասնավորապես Չինաստա
նում փիլիսոփա Կոնֆուցիոսի կողմից 
ձևակերպված ուսմունքը։ Ըստ դրա՝ մարդիկ 
րաժանվում էին երկու խմրի։ Առաջին խումրը 
կազմում էին նրանք, ովքեր պետք է կառաՎա- 
րեին, իսկ մյուս խումրը պետք է ծառայեր։ 
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Չնայած ասվածը վերարերում է սեփական 
րնակչության ներսում ձևավորված շերտավոր
մանը, սակայն իր ակունքներով հասնում է 
շատ ավելի վաղ դարաշրջան։ Այդպիսին էր 
Հնդկաստանում արիացիների հայտնվելուց 
հետո ստեղծված կաստայական հասարակու
թյունը։ Նվաճող արիացիները կտրուկ հա
կադրվում էին տեղական րնակչությանը, որը 
րացարձակապես իրավազուրկ էր։ Նույնը նաև

հին Սպարտայում էր, որտեղ միայն սպարտի- 
ատներն էին համարվում պետության լիիրավ 
քաղաքացիներ։ Հույների կողմից րոլոր 
օտարներին տրված «րարրարոս» հավաքա
կան անվանումը այդ մտայնության դրսևո
րումն է։ Նույնը՝ նաև Իտալիայում, որտեղ հռո 
մեացիները միայն տևական պայքարից հետո 
ստիպված եղան հռոմեական քաղաքացիու
թյուն շնորհել իրենց լեզվակից իտալիկներին։

Ամփոփում։ Հնագույն հասարակությունների սոցիալական կառուցվածքի բնորոշ 
առանձնահատկությունը պետության հիմքը կազմող համայնքի անդամ բնակչության 
իրավահավասարությունն էր։ Մնացյալ ողջ բնակչությունը, որը դուրս էր համայնքից, 
այս կամ այլ կարգի կախվածության մեջ էր և չէր կարող համարվել քաղաքացի։ Սեփա
կանի և օտարի հակադրությունը հատուկ էր բոլոր վաղ հասարակություններին։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ովքեր էին վաղ պետականությունների սոցիալական հենարանը։ Ինչի՛ վրա էր խարսխված 
ազատ րնակչության իրավահավասարությունը։ Վեր հանեք համայնքի դերը հին հասարա
կություններում։

2. Ովքեր էին համարվում տվյալ պետության քաղաքացիներ։ Ի՞նչ առանձնահատկություններ 
կարող եք նշել Արևելքի ու Արևմուտքի երկրների միջև այս տեսանկյունից։

3. Ներկայացրե°ք կախյալ րնակչության խմրերը հին հասարակություններում։ Ի՞նչ դեր էին 
խաղում ստրուկները Հին աշխարհում։

4. Ինչու էր վաղ հասարակություններին րնորոշ սեփականի և օտարի խիստ հակադրությո> 
նը։ Բերե°ք այդպիսի հակադրության պատմական օրինակներ։
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§ 2. ՔԱՂԱՔԱԿԻՐԹ ԱՇԽԱՐՀԸ ԵՎ 
ԲԱՐԲԱՐՈՍԱԿԱՆ ԾԱՅՐԱԳԱՎԱՌԸ

Կենտրոն և բարբարոսական 
ծայրագավառ

Հին աշխարհի հասարակությունների 
մարդկանց աշխարհայացքում գերիշխող էր 
այն մտայնությունը, որ աշխարհի կենտրոնը 
տվյալ պետությունն էր, որին շրջապատում էր 
թշնամական արտաքին աշխարհը։ Սեփակա
նի և ոչ սեփականի հակադրությունը ընդ
գծված էր րոլոր հին հասարակություններում։

Հին եգիպտացու պատկերացմամր՝ Նեղո
սի հովտից և դելտայից դուրս գտնվող ամեն 
ինչ օտար էր և թշնամական։ Այդպես էր նաև 
Միջագետքի ժողովուրդների մոտ։ Ասորես
տանցիները և րարելոնցիները ընդգծված հա
կակրանք էին դրսևորում արևմուտքում 
գտնվող սիրիական անապատային-տափաս- 
տանային գոտու կիսաքոչվոր րնակչության 
հանդեպ, թեև նրանք նույնպես լեզվակից սե- 
մախոս ցեղեր էին։ Նույնը նաև Միջագետքից 
հյուսիս և հյուսիս-արևելք ընկած լեռնային 
շրջանների (Հայկական Տավրոսի և Զագրոսի 
լեռներ) պարագայում էր։ Վերջիններիս րնա- 
կիչներին միջագետքցիներն անվանում էին 
լուլլումու՝ դրա տակ հասկանալով րարրա- 
րոս, այսինքն՝ օրենք չընդունող և թշնամի ժո
ղովուրդներ։ Նմանապես հին հույները րոլոր 
ոչ հունարեն խոսող ժողովուրդներին, նույնիսկ 
իրենցից անհամեմատ ավելի զարգացած 
եգիպտացիներին և րարելոնցիներին անվա
նում էին «րարրարոսներ»՝ նրանց համարելով 
օտար։ Միևնույն կանխակալ վերարերմունքը 
դեպի իրենց ավելի զարգացած հարևանները 
առկա էր նաև համեմատարար հետամնաց ժո- 
ղովուրդների մոտ։

Մի խոսքով՝ հնագույն հասարակություննե
րին րնորոշ էր սեփականի և ոչ սեփականի 
հակադրությունը։ Այդ միտումը շարունակեց 
գոյատևել նաև հետագայում՝ ընդհուպ մինչև 
նոր ժամանակներ։

Այնուամենայնիվ, հարևանների հետ ան
հրաժեշտ էր գոյակցել, պահպանել կանոնա
վոր հարարերություններ։

Բացի ժամանակ առ ժամանակ տեղի ունե
ցող պատերազմներից՝ պայմանավորված 

տարածքային խնդիրներով, հումքի աղբյուր
ների նկատմամր վերահսկողության հաս 
տատմամր և այլ պատճառներով, հարևաննե
րի միջև գործում էր փոխհարարերությունների 
րազմատեսակ համակարգ։

Դրանցից առավել կարևորը առևտուրն էր, 
որի անհրաժեշտությունը փոխադարձ էր։ 
Ձևավորվելով դեռևս նեոլիթյան հեղափոխու
թյան շրջանում՝ այն աստիճանարար լայն ծա
վալ ընդունեց՝ վերածվելով տարրեր երկրնե
րի և տարածաշրջանների միջև կանոնավոր 
հարարերությունների։ Առևտրի միջոցով էր 
ընթանում ժամանակի տնտեսության համար 
խիստ անհրաժեշտ հումքի (մետաղներ, թան
կարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր, փայ
տանյութ և այլն) փոխանակումը։ Գոյություն 
ունեին առևտրական ճանապարհներ, որոնք 
գտնվում էին պետությունների վերահսկողու
թյան տակ։ Ք.ա. Ճ1Ճ–ՃՂ111 դդ. Աշուրի 
տնտեսության մեջ կարևոր դեր էր խաղում 
Փոքր Ասիայի և Հայկական լեռնաշխարհի պե
տական կազմավորումների հետ իրականաց
վող առևտուրը։ Աշուրյան առևտրականներն 
այստեղ հիմնել էին առևտրական գաղութներ, 
որոնց միջոցով էլ կազմակերպում էին իրենց 
գործը։ Առևտուրը գտնվում էր պետության հո
վանավորության տակ։

Հումքի ստացման ուղիների անվտանգու
թյունն ապահովելու նպատակով հաճախ պե
տությունները դիմում էին ռազմական ուժին՝ 
հումքի աղրյուրների րնակչությանը ստիպելով 
շարունակել դրա մատակարարումը։ Արժանա
հիշատակ է Ք.ա. XV դ. եգիպտական փարա- 
վոնուհի Հատշեպսութի խաղաղ ռազմերթը 
դեպի հումքով հարուստ Պունտ երկիր (այժմ՝ 
Սոմալի)։ Եգիպտական րանակի միայն 
երևալը երկրում ստիպեց տեղի րնակիչներին 
շարունակել իրենց առևտրային հարարերու- 
թյունները Եգիպտոսի հետ։

Հեռավոր երկրների րնակչության հետ 
առևտրային հարարերությունների զարգացած 
համակարգ ձևավորվեց Ք.ա. VIII–VI դդ.՝ 
հունական մեծ գաղութացման շրջանում։ 
Արևմտյան Միջերկրականում և Սև ծովի 
ավազանում հիմնադրված հարյուրավոր խո
շոր և մանր հունական գաղութները իրենց 
հարևան ցեղերի հետ հաստատում էին փոխ- 
շահավետ առևտրային հարարերություններ, 
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որոնց շնորհիվ դրանք արագ զարգացում 
ապրեցին և վերածվեցին ծաղկուն քա
ղաքների։

Քաղաքակրթության տարածումը

Քաղաքակրթության տարածումը դանդաղ, 
աստիճանական գործընթաց է։ Համաշխար
հային պատմական գործընթացի կարևորա
գույն առանձնահատկություններից են աշ
խարհագրական տարրեր շրջանների միջև 
շփումները։ Դրանց միջոցով են քաղաքա
կրթական արժեքները փոխանցվում մի հան
րությունից մյուսին՝ այդ ընթացքում ավելի կա
տարելագործվելով և ձեռք րերելով նոր որակ
ներ։ Մարդկային հասարակության պատմո> 
թյունը ցույց է տալիս, որ յուրաքանչյուր տեխ
նոլոգիական նորույթ, լինի դա աշխատանքի 
գործիք կամ զենք, տնտեսավարման եղանակ 
կամ հոգևոր մշակույթի ձեռքրերում, բավա
կան արագ տարածվում է մերձավոր և 
հարևան ժողովուրդների մոտ։

Քաղաքակրթության տարածումը տարրեր 
ուղղություններով սկսվել է դեռևս նեոլիթյան 
հեղափոխության ծավալման շրջանում՝ կապ
ված նստակեցության հետ։ Վաղ փուլում՝ 
Ք.ա. IV–III հազարամյակներում, դեռևս գո
յություն չունեին էթնիկ պետություններ։ Խոշոր 
քաղաքական միավորները ռազմական ճանա
պարհով նվաճված, տարրեր լեզուներով խո
սող, միմյանց հետ թույլ կապերով կապված 
էթնիկ հանրությունների քիչ թե շատ կայուն 
միություն էին։ Պետության տարրեր շրջաննե
րին րնորոշ էր տնտեսական և մշակութային 
զարգացման անհավասարաչափ մակարդա
կը։ Առավել զարգացած կենտրոնը (մայրաքա
ղաքը և շրջակա տարածքները) էականորեն 
տարրերվում էին քիչ ավելի հեռու ընկած 
շրջաններից։

Քաղաքակրթության տարածումը ընթա
նում էր ինչպես մեկ պետության ներսում, այն
պես էլ պետությունից դուրս՝ դեպի հարևան 
երկրներ։

Ք.ա. IV հազարամյակից սկսած՝ մեծ էր 
Եգիպտոսի, Միջագետքի, Հայկական լեռնաշ
խարհի, Հնդկաստանի և Չինաստանի վաղ 
երկրագործական կենտրոնների ազդեցությու
նը հարևան տարածաշրջանների ժողովուր^ 

ների վըա։ Այդ կենտրոններն աստիճանարար 
ընդլայնում են իրենց գործունեության ոլորտը։ 
Աճող րնակչության կենսապահովման կարիք
ները, զարգացող երկրագործությանը և ար
հեստագործությանը անհրաժեշտ րնական ռե
սուրսների պահանջարկը ստիպում էին փնտրել 
այդպիսիք հարևանների մոտ։ Դրա ընթաց
քում կանոնավոր հարարերություններ էին 
հաստատվում դեռևս մինչպետական փուլում 
գտնվող ժողովուրդների հետ փոխանակային 
առևտրի միջոցով։ Այդ պահից սկսվում է քա
ղաքակրթության աստիճանական շարժումը 
քաղաքակիրթ տարածքներից դեպի ոչ քաղա
քակիրթ («րարրարոսական») աշխարհ։

Քաղաքակրթության շարժումը ընթանում էր 
երկու հիմնական եղանակներով՝ խաղաղ ներ
թափանցման և հարկադրական ծավալման։

ա) Խաղաղ ներթափանցում։ Այդպիսին 
էին քաղաքակիրթ և ոչ քաղաքակիրթ շրջան
ների փոխհարարերությունները վաղ փուլում։ 
Քաղաքակրթական կենտրոնները դեռևս րա- 
վարար հնարավորություններ չունեին ռազմա
քաղաքական ազդեցության տակ առնելու 
իրենց համար կենսականորեն անհրաժեշտ 
տարածքները։ Այս շրջանում գերակշռում էին 
տնտեսական հարարերությունները, որն ար
տահայտվում էր փոխանակային առևտրով։ 
Այդ շրջաններում հիմնվում էին առևտրական 
գաղութներ, որոնց միջոցով էլ իրականաց
վում էր նյութական արժեքների փոխանցումը։ 
Արհեստագործական արտադրանքի փոխա
րեն քաղաքակրթական կենտրոն էր ներ
կրվում հումք (հիմնականում՝ մետաղներ, 
թանկարժեք քարեր, շինանյութ)։ Այսպիսի 
փոխհարարերությունների ակնառու օրինակ է 
Ք.ա. XIX-XVIII դդ. Հյուսիսային Միջագետ^ 
քի Աշուր պետությունը։ Այս շրջանում մի քանի 
տասնյակ աշուրյան առևտրական գաղութներ 
էին հիմնվել օգտակար հանածոներով հա
րուստ Հայկական լեռնաշխարհի արևմուտ
քում և Փոքր Ասիայում։ Նույնպիսի հարարե
րություններ էին հաստատվել նաև Ք.ա. I հա
զարամյակի կեսերին Սև ծովի ափերին և 
Ապենինյան թերակղզում հիմնված հունական 
գաղութների և տեղական ցեղերի միջև։ Հատ^ 
կանշական է, որ երկու դեպքում էլ տեղական 
ժողովուրդները արագորեն յուրացնում էին 
ավելի առաջավոր նյութական մշակույթը։

103



Հին շրջան

Օրինակ Սև ծովից հյուսիս րնակվող սկյութա
կան ցեղերի մոտ հույների հաստատումից քիչ 
անց սկսում են հայտնվել տեղական արտադ 
րության ոսկերչական շքեղ իրեր։

ր) Հարկադրական ծավալում։ Քաղա
քակրթության տարածման երկրորդ եղանակը 
ռազմական նվաճման կամ ուժի սպառնալիքի 
տակ հարևան շրջանների ներառումն է քաղա
քակրթական կենտրոնի գործունեության ոլորտ։ 
Այդպիսի դեպքերում շարունակվում են նախկին 
տնտեսական հարարերությունները, սակայն 
արդեն ռազմական վերահսկողության պայման
ներում։ Այս եղանակը գերիշխող է դառնում ար
դեն Ք.ա. III հազարամյակի կեսերից՝ կապված 
պետությունների կայացման և հետագա հզո
րացման հետ։ Նվաճողի և նվաճվողի միջև հաս
տատվում են րազմապիսի հարարերություններ։ 
Նվաճված երկրների րնակչության վերնախավը 
ժամանակի ընթացքում սկսում է սերտաճել 
նվաճողների հետ։ Նրանցից շատերը ներգրավ
վում են ռազմական ծառայության մեջ, ստանում 
րարձր պաշտոններ ինչպես սեփական երկրում, 
այնպես էլ նվաճող երկրում։ Ավելի զարգացածի, 
կատարյալի ազդեցությունը արտացոլվում է 
նաև հոգևոր մշակույթի ասպարեզում։ Երկուսի 
միասնացումը արագացնում է նվաճվողի զար
գացման գործընթացը։

Հարկադրական քաղաքակրթումը առկա 
էր, օրինակ, Եգիպտոսի Հին թագավորո^ 
թյան փուլում Սինայի թերակղզում, Պաղես- 
տինում և Սիրիայի առափնյա շրջաններում։ 
Նույնը նաև Ք.ա. IX-VIII դդ. Ասորեստանից 
հյուսիս-արևմուտք և արևմուտք գտնվող 
արամեական կիսաքոչվոր ցեղերի պարա
գայում էր։ Վերջիններիս նվաճմանը զուգըն
թաց սկսվում է դրանց «քաղաքակրթման» 
գործընթացը։ Դրա հետևանքով արամեացի 
ները կարճ ժամանակում տոհմատիրական 
կարգերից թևակոխեցին զարգացման նոր 
փուլ և շուտով լիովին ներգրավվեցին Ասո 
րեստանի քաղաքական ու մշակութային 
կյանքի ոլորտ։

Հատկանշական են Հռոմի կողմից Գալլի- 
այի և Բրիտանիայի նվաճման հետևանքնե
րը։ Հռոմեացիները գրավված եվրոպական 
պրովինցիաներում կառուցում էին քաղաք
ներ, րարեկարգ ճանապարհներ, դպրոցներ, 
որը նպաստում էր տեղական րնակչության 

հետ րարիդրացիական հարարերություննե- 
րի ձևավորմանը։ Ք.հ. I դարում՝ հռոմեական 
կայսր Վեսպասիանոսի կողմից Ուելսի (Մեծ 
Բրիտանիայում) վերահնազանդեցումից հե
տո, տեղական րնակչությունը հռոմեացինե
րից սովորեց երկրագործության և հանքարդ 
յունարերության շատ առաջավոր տարրեր։ 
Ըստ ուելսեցի ժամանակագրի՝ երկիրը հռո 
մեական տիրապետության ժամանակ րար- 
գավաճում էր։

«Քույր» քաղաքակրթություններ

Քաղաքակրթության ծավալումը ոչ միայն 
նպաստում էր հասարակական և տնտեսա
կան առումներով ավելի ցածր աստիճանի 
վրա գտնվող ժողովուրդների զարգացմանը, 
այլև երկու մշակույթների փոխազդեցություն
ները ժամանակի ընթացքում հանգեցնում էին 
նոր երևույթների ձևավորմանը։ Ի՞նչ էր տեղի 
ունենում այդ փոխհարարերությունների 
հետևանքով։

Տեղական թեկուզև պարզունակ տոհմա
տիրական հասարակությունը սկսում էր ընդ
օրինակել ավելի րարձր մշակույթը։ Սակայն 
դա ամենևին չէր հանգեցնում սեփականի 
կորստյան։ Ձևավորվում էր երկուսի տարրե
րով հագեցած նոր մշակույթ, որն ընդունված է 
անվանել «քույր» քաղաքակրթություն։ Դրան- 
ցում ներմուծվում էին օտարի օրինակով 
ստեղծված պետական կառավարման համա
կարգը, ավելի կատարյալ աշխատանքային 
գործիքները, հոգևոր մշակույթի առանձին 
երևույթները։ Սակայն դրա հետ մեկտեղ առ
ժամանակ պահպանվում էին գոյություն ունե
ցող ընկերային–տնտեսական հարարերու- 
թյունները։

«Քույր» քաղաքակրթությունները կարող էին 
ձևավորվել ինչպես մեկ, այնպես էլ երկու և ավե
լի քաղաքակրթությունների հետ փոխշփումների 
հետևանքով, օրինակ՝ Միջերկրական ծովի 
արևելյան ծովափնյա շրջանները (փյունիկյան 
քաղաք–պետություններ, արևմտյան Փոքր 
Ասիա՝ հոնիական–հունական աշխարհ և 
այլն)։ Առաջինի դեպքում մեծ էր Եգիպտոսի և 
Միջագետքի, իսկ երկրորդի դեպքում՝ հին 
Փոքր Ասիայի և մայրցամաքային հունական 
պոլիսային աշխարհի ազդեցությունը։
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Ամփոփում։ Այսպիսով՝ քաղաքակրթության տարածումը երկարատև գործընթաց էր, 
որ սկսվել էր դեռևս նեոլիթյան հեղափոխության փուլում։ Պետությունների ձևավորմանը 
զուգընթաց այն ավելի լայն թափ առավ, որի հետևանքով դրա ոլորտն ընդգրկվեցին 
ավելի ընդարձակ տարածաշրջաններ։ Քաղաքակրթության տարածումն ընթանում էր 
երկու ուղիներով՝ խաղաղ ներթափանցում և հարկադրական ծավալում։ Դրա հետևան
քով ժամանակի ընթացքում ձևավորվում են «քույր» քաղաքակրթություններ։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ մտայնություն էր գերիշխում Հին աշխարհի մարդկանց աշխարհայացքում։ Բերեք դրա 
պատմական օրինակները։ Ձեր կարծիքով՝ այսօր գոյություն ունի՛ նման մտայնություն։

2. Ի՞նչ դեր էր խաղում առևտուրը Հին աշխարհում։ Պետությունն ինչու էր հովանավորում 
առևտուրը։

3. Ցույց տվեք քաղաքակրթության տարածման գործընթացի առանձնահատկությունները 
վաղ փուլում։ Փաստերով ներկայացրեք քաղաքակրթական կենտրոնից դեպի «րարրարո- 
սական» աշխարհ տարածումը Արևելքի երկրների օրինակով։

4. Ի՞նչ եղանակներով էր ընթանում քաղաքակրթության տարածումը։ Ո՞ր ժամանակներին էր 
րնորոշ խաղաղ ներթափանցման եղանակը. նշե՛ք դրա օրինակները։ Հարկադրական ծա
վալումը ինչպես էր տեղի ունենում։ Ներկայացրեք այս եղանակի օրինակները։
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Թ»մա 6. <ՈԳ°ՎՈՐ 0ՇԱԿՈՒՑԹ

§ 1. ԳԻՐ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Դիրը

Գիրը քաղաքակրթության կարևորագույն 
բաղադրիչն է, որը ստեղծվեց նեոլիթյան հե
ղափոխության ավարտական փուլում։ Որո
շակի պատկերների միջոցով լեզուն և միտ
քը փոխանցելու աոաջին փորձերը տեղ են 
գտել նորքարիդարյան շրջանում, սակայն 
դրանք համակարգվեցին միայն պետու
թյունների ձևավորումից հետո։ հին Արևել
քում գոյություն ունեին գրի մի քանի կենտ
րոններ՝ Շումեր, Եգիպտոս, հնդկաստան և 
Չինաստան։

Միջագետքում հնագույն գրահամակարգը 
նախաշումերական պատկերային գիրն էր։ 
Այն ուներ մոտ 2000 պատկերանշան, որոնց 
հիմնական մասը գաղափարագրեր են։ Ցո^ 
րաքանչյուր պատկեր արտահայտում էր մեկ 
ամբողջական իմաստ կամ գաղափար։ Աոա
ջին պատկերագիր տեքստերը կազմվել են 
Ք.ա. մոտ 3200 թ.։ Պահպանված տեքստերի 
ընդհանուր քանակը հասնում է ավելի քան 6 
հազարի։

Շումերական պատկերագիրն ի վիճակի 
չէր արտահայտելու լեզվի բաոերի ողջ 

հնչյունական կազմը։ Այդ իսկ պատճաոով 
Ք.ա. 2700-2500 թթ. ընթացքում պատկերա
յին գիրն ապրեց նկատելի բովանդակային և 
արտաքին փոփոխություններ։ Նշաններն աս
տիճանաբար պարզեցվեցին, և քանի որ 
տեքստերը հիմնականում գրում էին հում կա
վե աղյուսակների վրա եղեգնյա ձողիկներով, 
որոնք թողնում էին սեպաձև հետք, պարզեց
ված գիրը ստացավ սեպագիր կամ բևե
ռագիր անվանումը։ Այժմ յուրաքանչյուր սե- 
պախումբ, գաղափարագիր արժեքից բացի, 
ուներ հնչյունական մի քանի արժեքներ և 
աոանձին հնչյուններ։ Սեպագիր գրահամա
կարգը թույլ էր տալիս լիարժեք արտահայտել 
լեզվի հնչյունական կազմը։

Ք.ա. III հազարամյակի երկրորդ կեսից 
շումերերենն իր տեղը սկսեց զիջել աքքադե- 
րենին և Ք.ա. II հազարամյակի կեսերին դա
դարեց խոսակցական լեզու լինելուց։ Այն 
պահպանվեց որպես դպրության լեզու և հա- 
րատևեց մինչև Ք.ա. I դարը։ Աքքադերենը 
դարձավ տիրապետող, ապա և միջազգային 
լեզու։ Աքքադական սեպագիրը լայնորեն տա
րածվեց՝ դուրս գալով Միջագետքի սահման
ներից։ Այս գրահամակարգն օգտագործվում 
էր Սիրիայում, Փոքր Ասիայում, Իրանական 
բարձրավանդակում և հայկական լեոնաշ- 
խարհում։

Շում»րական արձանագրություն °^իպտական արձանագրություն
Արձանագրություն՝ 

հայտնաբ»^ա^ 0ադ»շից
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Աքքադական սեպագիրն ուներ առավել կի
րառական 600 սեպանշան, որոնք միասին ար– 
տաեայտում էին շուրջ 3000 վանկ և րառ։ Այս 
գրաեամակարգի եիման վրա եեաագայում, 
որպես ինքնուրույն դպրոցներ, ձևավորվեցին 
ասորեստանյան, րարելոնյան, խեթական, 
խուռիական, էլամական, ուրարտական, եին 
պարսկական սեպագիր գրաեամակարգերը։ 
Իսկ Ուգարիտում սեպագրի եիման վրա 
ստեղծվեց ենչյունային գիր՝ րաղկացած 31 սե– 
պանշաններից։

Աեպագիրը րարդ գրաեամակարգ էր, պա– 
եանջում էր տևական ուսուցում, և գրիչները 
պետք է տիրապետեին սեպանշանների րազ– 
միմաստությանը, որպեսզի կարողանային 
օգտվել գրից։ Իսկ սեպագրին տիրապետել 
կարելի էր՝ սովորելով եատուկ դպրոցներում, 
որոնք կոչվում էին արձանագրության 
աներ։ Այստեղ, րացի գրից, սովորեցնում էին 
շումերերեն, աքքադերեն, վայելչագրություն և 
այլն։ Միջագետքյան տարրեր կենտրոններից 
եայտնարերվել են եազարավոր տեքստեր 
ընդգրկող ամրողջ արխիվներ և «գրադա
րաններ»։

Եգիպտոսում ստեղծվեց գրային մեկ այլ 
եամակարգ՝ եիերոգլիֆային գիրը, որի 
ենագույն օրինակները թվագրվում են 
Ք.ա. XXXI դարով։ Այն եարատևեց ընդեուպ 
մինչև Ք.ե. IV դ.։

Եգիպտական գիրը ենչյունագաղավա– 
րագրային եամակարգ էր։ Ք.ա. II եազարամ– 
յակի կեսերին այն ուներ առավել կիրառական 
մոտ 700 պատկերանշան, որոնց թիվը եետա– 
գայում եասավ շուրջ 5000-ի։ Գրության մեջ 

ձայնավորները չէին նշվում, այդ իսկ պատճա
ռով րազում եատուկ անունների և րառերի 
ճշգրիտ ենչողությունը դեռևս եայտնի չէ։

Հնագույն գրաեամակարգերից է նաև չի
նական եիերոգլիֆային գիրը, որն օգտագործ
վում է մինչ օրս։

Չինական գիրը նույնպես ենչյունագաղա– 
վարագրային եամակարգ էր։ Այն լայն տա
րածում ստացավ Ք.ա. XVI-XI դդ.։ Ակզրում 
չինացիները գրում էին րրոնզե և ոսկրե իրե
րի վրա։ Չինաստանում թղթի արտադրության 
և տպագրության ի եայտ գալով եայտնվե– 
ցին տպագիր գրքեր։ Չինական գիրը վերջնա
կանապես կանոնակարգվեց Ցին եարստու– 
թյան օրոք։

Այն եսկայական ազդեցություն ունեցավ 
եարևան երկրների՝ ճապոնիայի և Կորեայի 
եիերոգլիֆային գրաեամակարգերի վրա։ Չի
նացիները եիմնականում գրում էին վերից 
վար՝ սկսած աջ կողմից։

Հնդկաստանում ևս գիրը անցել է զարգաց
ման երկարատև վուլ։ Սակայն այստեղ գրի 
զարգացման ընթացքում արձանագրվեց 
տևական ընդեատում՝ կապված Մոեենջոդա– 
րոյի և Խառապպայի մշակույթի անկման եետ։ 
Այս մշակույթի կրողներն ունեին պատկերային 
գիր, որը րաղկացած էր շուրջ 400 նշաններից։ 
Առ այսօր այդ գիրը վերծանված չէ։

Արդեն Ք.ա. I եազարամյակում Հնդկաս
տանում ձևավորվում է այրրենական գիրը՝ 
բրահմին։ Բրաեմին միասնական գիր չէր, այլ 
ուներ տեղական տարրերակներ։ Մաուրյան 
եարստության շրջանում արամեական այրու- 
րենի ազդեցության տակ րրաեմին կատարե

Պլատոն Սոֆոկլ»ս Արիստոտել
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լագործվում է և եետագայում լայն կիրառու– 
թյուն ստանում։

Սեպագրից, եգիպտական և չինական եիե
րոգլիֆային գրից զատ, Հին Արևելքում կի
րառվել են նաև այլ գրաեամակարգեր՝ խե– 
թա-լուվիական հիերոգլիֆային գիրը, 
արամեական և փյունիկյան հնչյունագի
րը, նախաէլամական պաակերային և 
գծային էլամերեն գրերը և այլն։

Իսկ Արևելյան Միջերկրականում այրրենա– 
կան գրին նախորդել է Ք.ա. II եազարամյա– 
կում ստեղծված վանկագիր-ենչյունագիր գի
րը (գծային գիրը), որն ուներ երկու տարրե– 
րակներ՝ Ա և Բ։ Սրանցից երկրորդը ներկա
յացնում էր եունարենի վաղ րարրառներից մե
կը, իսկ առաջինի լեզուն պարզ չէ։ Գծային Ա 
գիրը կիրառվել է Մինոսյան դարաշրջանի 
Կրետեում։

Ք.ա. I եազարամյակի սկզրներին Հունաս
տան մուտք գործեց այրրենական գիրը, որը 
ձևավորվեց Արևելամիջերկրածովյան ավա
զանի երկրներում կիրառվող գրային եամա– 
կարգերի ազդեցության տակ։ Փոքր Ասիայի 
եունական պոլիսների սերտ կապերը Փռյու– 
գիայի և փյունիկեցիների եետ նպաստեցին 
եունական աշխարեում այրրենական գրի 
ներդրմանը։

Հին Իտալիայում Ք.ա. I եազարամյակի 
սկզրներին սկսեց լայնորեն կիրառվել էտ– 
րուսկյան այրրենական գիրը։ Այն եետագայում 
վոխ առան եռոմեացիները, որն էլ դարձավ 
լատինական այրուրենի եիմքը։

Գրականությունը

Գեղարվեստական ժանրի ստեղծագործու
թյունների եիմքը դրվել է դեռևս վաղ եգիպտա– 
կան և շումերական դարաշրջաններում։

Եգիպտական գրականության ենագույն 
օրինակները թվագրվում են Հին թագավո
րության շրջանով։ Եգիպտական գրականու
թյան ժանրերից են առասպելը, օրեներգը, 
աղոթքը, եմայությունը, գուշակությունը, եե– 
քիաթը, պատմվածքը, ինքնակենսագրությու
նը, առակը, սիրային քնարերգությունը, խրա
տը, վարքականոնը և այլն։

Շումերական ժամանակաշրջանից ևս պաե– 
պանվել են գեղարվեստական ժանրի եարյու– 

րավոր նմուշներ։ Դրանց շարքում կան առաս– 
պելներ, ինչպիսին է, օրինակ, շումերական աշ- 
խարեաստեղծման առասպելը, վիպերգեր և 
եերոսապատումներ, աղոթքներ և աստվածնե– 
րին ուղղված օրեներգեր, արքաների վառա– 
րանումներ, սիրային երգեր, ինքնակենսագ
րություններ, առակներ, ասացվածքներ, օրո
րոցային երգեր։ Վերոեիշյալ ստեղծագործու
թյունները եիմնականում գրված են չավածո։

Շումերական գրականության մեջ առանձ– 
նաեատուկ տեղ ունի Ուրուկի արքա Գիլգա– 
մեշի կյանքին նվիրված ընդարձակ վիպական 
պոեմը։ Դրա ազդեցությունը մեծ էր արևելյան 
եասարակությունների վրա և լայն տարածում 
գտավ Միջագետքից դուրս՝ Սիրիայում և 
Փոքր Ասիայում։

Ք.ա. II եազ. երկրորդ կեսից սկսվում է աք– 
քադերեն գրականության ծնունդը։ Այդպիսի 
ստեղծագործություններից էին րարելոնյան 
աշխարեաստեղծման առասպելը, գուշակային, 
աստղագիտական տեքստերի ժողովածուն և 
այլն։ Ի եայտ են գալիս աստվածներին նվիր
ված չավածո քնարական րանաստեղծություն– 
ներ, աղոթքներ։ Գրականության ասպարեզում 
նորույթ էր աստվածարանական թեմաներով 
երկխոսությունների կամ մենախոսությունների 
եանդես գալը։

Հունաեռոմեական աշխարեում գեղարվես
տական գրականության սկիզրը թվագրվում է 
Ք.ա. VIII դարով՝ ի դեմս Հոմերոսի «Իլիա
կան» և «Ոդիսական» վիպական պոեմների։ 
Սրանք Հեսիոդոսի ստեղծագործությունների 
եետ միասին («Թեոգոնիա», «Մշխաաանք և 
օրեր») եունական գրականության ենագույն 
նմուշներն են։

Հին եունական գրականությունն ուներ իր 
առանձնաեատկությունը ՝ պայմանավորված 
թատրոնի գոյությամր։ Հունաստանում գրա– 
կանությունն ու թատրոնը կազմում էին մի ամ- 
րողջություն, և գրականությունը մասամր կոչ
ված էր սպասարկելու թատրոնին։ Ըստ այդմ, 
առաջնային դեր ստացան ողբերգությունն ու 
կաաակերգությունը:

Հին եունական ողբերգության եիմնադիրը 
էսքիլեսն է, որին եետևեցին Սոֆոկլեսը և 
էվրիպիդեսը։

Ք.ա. VI-V դարերում ծնունդ առավ կատա
կերգությունը։ Այս ժանրի առավել վաղ ներ– 
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կայացուցիչն էր էպիքարմոսը։ Քաղաքական 
կատակերգության հեղինակը Արիստոֆա– 
նեսն էր։

հին հունական արձակն ի հայտ եկավ 
Ք.ա. V-IV դարերում՝ ի դեմս պատմագրու
թյան (Հերոդոտոս, Թուկիդիդես, Քսենո– 
փոն), քանի որ պատմությունը հնում ընկալ
վում էր իբրև գեղարվեստական ստեղծագոր
ծության ժանր։ Գեղարվեստական արձակը 
ներկայանում էր նաև փիլիսոփայական երկ
խոսության (Պլատոն, Արիստոտել), հռետո
րական արվեստի և հանդիսավոր ճարտասա
նության (Լիսիաս, Դեմոսթենես, Իսոկրա– 
տես) տեսքով։

հունաստանի նվաճումը նախ Մակեդոնի - 
այի, ապա հոոմի կողմից դասական հունա- 

կան գրականության անկման պատճառ դար
ձավ։ Գրականության մեջ սկսեցին գերիշխել 
ընտանեկան և կենցաղային թեմաները։

Իր բազմազանությամբ հունականին չէր 
զիջում հռոմեական գրականությունը, թեև այն 
կրում էր հունական գրականության մեծ ազդե
ցությունը։ հռոմեական գրականությունը վկայ
ված է՝ սկսած Ք.ա. IV դ. վերջերից։ հիմնական 
ժանրերից էին պոեմը (էննիոս, Վերգիլիոս), 
ողբերգությունը (Սենեկա Կրտսեր), կատա
կերգությունը (Պլավտոս, Տերենտիոս), 
կենսագրությունը (Կոռնելիոս Նեպոս, 
Սվետոնիոս, Կուրցիոս Ռուփոս), պոեզիան 
(Հորացիոս, Մանիլիոս), արձակը (Կիկե– 
րոն, Սալյուստիոս, Պետրոնիոս, Սենեկա 
Ավագ) և այլն։

Ամփոփում։ Նեոլիթյան հեղափոխության ավարտին Առաջավոր Ասիայում, Հնդկաս
տանում և Չինաստանում, պետականությունների ձևավորմանը զուգընթաց, ստեղծվեց 
գիրը։ Վաղ գրային համակարգերի րնորոշ առանձնահատկությունը լեզվի հնչյունական 
կազմի վերարտադրման սահմանափակ հնարավորություններն էին։ Շուրջ երեքհազա
րամյա զարգացման ընթացքում անցում է կատարվում գաղափարային գրից հնչյունա– 
կան֊այբբենական գրի։ Գրի զարգացման հետ կապված՝ ծնունդ են առնում գեղարվես
տական գրական ստեղծագործությունները։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Երբ է ստեղծվել գիրը։ Որոնք էին գրի կենտրոնները հին Արևելքում։ Քանի պատկերանշան 
ուներ Միջագետքի հնագույն գրահամակարգը։ Ի՞նչ տարբերություն կար շումերական պատ
կերագրի և սեպագրի միջև։ Որտեղ էր տարածված աքքադական գրահամակարգը։

2. Ինչպես է կոչվում հին եգիպտական գիրը։ Ո՞ր դարին են պատկանում հնագույն հիերոգ
լիֆային գրերը, և մինչև երբ այն գոյատևեց։ Քանի՛ պատկերանշան ուներ այն։

3. Ի՞նչ էր հին չինական գիրը։ Երբ այն վերջնականապես կանոնակարգվեց։ Նշեք հնդկական 
գրի առանձնահատկությունները։ Ո՞րն էր գծային Ա և գծային Ռ գրերի տարբերությունը։

4. Ներկայացրեք հին աշխարհի գրականության տարածված ժանրերը և նշանավոր 
ստեղծագործությունները։

5. Ովքեր էին հունական և հռոմեական գրականության հայտնի հեղինակները, որ ժանրերն 
էին տարածված։
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§ 2. ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆԸ

Բժշկագիտությունը

Արևելյան քաղաքակրթություններում և 
եունաեոոմեական աշխարեում բժշկագիտու
թյունը գիտության առավել զարգացած ուղղու
թյուններից էր։ Սակայն ղրան զուգաեեռ բոլոր 
երկրներում լայնորեն տարածված էր գերբնա
կան միջամտությամբ՝ մոգությամբ բուժումը։

Եգիպտացիները քաջածանոթ էին մարղու 
մարմնի ներքին կառուցվածքին, ինչին նրանք 
եասել էին մարղու կամ կենղանիների մար
մինների զմռսման (մումիացման) շնորեիվ։ 
Բժշկագիտական գրվածքներում միայն անա
տոմիային վերաբերող տերմինների թիվն 
անցնում էր 200–ից։

Եգիպտական տաճարներին կից գործում 
էին «Կյանքի տներ», որոնցում ձեռք էին բերում 
գիտելիքներ բժշկությունից։ Պաեպանվել են վխ 
րաեատական գործիքներ, իսկ որոշ բարձրա- 
քանղակներ և պապիրուսներ պատկերում են 
վիրաեատական միջամտության տեսարաններ։ 
Բժշկության մեջ օգտագործում էին ամենա
տարբեր բույսեր և պտուղներ, եանքային աղեր, 
կենղանիների ոսկորներ, օրգաններ և այլն։

Միջագետքում ևս բժշկությունը եասավ 
որոշակի մակարղակի, ինչի վկայությունը 
բժշկագիտական մեծաթիվ տեքստերն են։

°^իպտական ճաՒ^ան աստված Անուբիս

Միջագետքի բնակիչները տարբերակում 
էին բնական պատճառներից ծագած եիվան- 
ղությունները որևէ արարքի եամար որպես 
աստվածային պատժի եետևանք եամարվող 
եիվանղություններից։ Որպես բուժման միջոց 
առաջարկվում էին ինչպես գիտական, այնպես 
էլ մոգական բուժամիջոցներ։ Հաճախ եիվան- 
ղի բուժմանը բժիշկն ու մոգը ձեռնամուխ էին 
լինում եամատեղ։

Հիվանղությունների տարածման կանխար
գելման նպատակով եիվանղը մեկուսացվում 
էր։ Որոշ ղեպքերում եիվանղության օջախից 
այլ վայրեր էին տեղափոխում բնակչության 
մեծաթիվ զանգվածների։

Ք.ա. VII ղ. սկսած՝ Հունաստանում ձևա
վորվեցին բժշկագիտական ղպրոցներ։ Առա
ջին բժշկագիտական աշխատությունը եեգխ 
նակել է Ալկմայոնը։ Նրան եաջորղած էմպե– 
դոկլեսը, Հիպոկբաաեսը և այլք եսկայական 
ձեռքբերումներ արձանագրեցին բժշկագիտու
թյան բնագավառում։ Մասնավորապես Հխ 
պոկրատեսը մշակեց ախտորոշագիտության 
կարևոր եարցեր, ստեղծեց ուսմունք կանխա
գուշակության մասին և եամարվում է բժշկա
կան աշխարեագրության նախաեայրը։

Հունական բժշկագիտական միտքը մեծ 
ազղեցություն ունեցավ եռոմեական բժշկու
թյան վրա։ Հռոմում գործող բժիշկների զգալի 
մասը եույներ էին։

Բժշկագիտությունը Հռոմում մեծ նվաճում
ների եասավ։ Հռոմեացիներն օգտագործում 
էին նոր ղեղամիջոցներ և վիրաեատական 
գործիքներ։ Նրանք առկա (ստացիոնար) 
բուժման եամար առանձնացնում էին եատուկ 
կառույցներ՝ եոսպիտալներ։ Հռոմեացիները 
մեծ ուշաղրություն էին ղարձնում բնակչության 
առողջապաեության խնղիրներին։

Մաթեմատիկան և 
աստղագիտությունը

Մաթեմատիկայի զարգացմանը նպաստեց 
կոթողային ճարտարապետությունը։ Այղպիսի 
շինությունների կառուցումը պաեանջում էր 
բարղ եաշվարկներ։

Եգիպտացիներին եայտնի էին թվաբանու
թյունը, եանրաեաշիվը, երկրաչափությունը, 
եռանկյունաչափությունը։ Նրանց մաթեմատի-
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Բաբ»լոնական 
աստվածները երկնային 
լուսատուն»րի տեսքո^

կոսները կազմում էին զանազան խնդիրներ 
պարունակող հանրահաշվական տեքստեր։ 
Եգիպտացիներն աոաջինը օգտագործեցին 
հաշվարկի տասական համակարգը, կիրաոե– 
ցին կոտորակը։

Եգիպտացիները մեծ ձեռքբերումներ ունեն 
օրացույցի և աստղագիտության բնագավառ
ներում։ Նրանք հետևում էին երկնային մար
մինների շարժմանը, տարին բաժանում հատ–

Աքքադ. մաթեմատիկական խնդիրների տախտակ,
0.ա. 1700 թ.

վածների։ Եգիպտացիների տարին ուներ երեք 
երկրագործական եղանակ՝ վարարում, հունձ, 
երաշտ՝ ընդհանուր 12 ամիս՝ յուրաքանչյուրը 
30-ական օրով, որին վերջում գումարում էին 
հավելյալ 5 օր։ Ամիսը բաժանվում էր երեք 
«շաբաթների»՝ յուրաքանչյուրը բաղկացած 
10-ական օրից։

Միջագետքյան մաթեմատիկան նույնպես 
բարձր աստիճանի էր հասել։ Նրանք ծանոթ 
էին բազմապատկմանը, հակադարձ մեծու
թյուններին, թվերի քառակուսիներին և խորա
նարդներին։ Մաթեմատիկական տեքստերի մի 
մասը պարունակում է աշակերտներին ուղղված 
խնդիրներ։

Ընդհանուր առմամբ, սակայն, մաթեմատի
կական գիտելիքները ինչպես Եգիպտոսում, 
այնպես էլ Միջագետքում ունեին էմպիրիկ, կխ 
րառական բնույթ և չհասան տեսական ընդ
հանրացումների մակարդակի։

Բնագիտության զարգացումը Հին Հունաս
տանում կապված է միլեթյան դպրոցի հետ, 
որի հիմնադիրը Թալես Միլեթցին էր։ 
Մաթեմատիկայի, երկրաչափության, աշխար
հագրության, աստղագիտության բնագավա
ռում ծանրակշիռ ավանդ ունեն Պյութագորա
սը, Դեմոկրիտը, Անաքսիմենեսը և այլք։ 
Հունական աշխարհում մաթեմատիկան 
ձևավորվեց որպես համակարգված գիտու
թյուն։ Նրանց ձեռքբերումներից են առաջին 
իռացիոնալ թվերի ստացումը, շրջանի քաոա- 
կուսացման, անկյան եռատման, խորանարդի 
կրկնապատկման խնդիրները։

Ձեռքբերումներ արձանագրվեցին նաև 
Հնդկաստանում և Չինաստանում։ Մասնավո
րապես՝ հնդիկ գիտնականների կողմից 
ստեղծվեց իռացիոնալ և բացասական թվերով 
հանրահաշիվը։ Նրանք էին հեղինակը արդի 
տասական դիրքային թվարկության համա
կարգի՝ իր թվանշաններով, որոնք սովորա
բար հայտնի են «արաբական» անվամբ։

Մաթեմատիկայի հետ անխզելիորեն կապ
ված էր աստղագիտությունը, որի համար գիտռ 
նականները կիրառում էին մաթեմատիկական 
մեթոդներ։ Աստղագիտության վերաբերյալ 
աղբյուրները անհամեմատ ավելի շատ տեղե
կություններ են պարունակում։ Հայտնի է, որ 
բաբելոնյան աստղագետները գրեթե ճշգրիտ 
հաշվարկել են տարվա տևողությունը՝ 365 օր, 
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5 ժամ, 41 րոպե և 4,16 վայրկյան, ինչն ընդա
մենը 7 րոպե և 17 վայրկյանով էր սխալ։ Միջա- 
գետքցիները կանոնավոր հետևում էին երկ
նային մարմինների շարժմանը, Արևի և Լուսնի 
խավարումներին։ Բաբելոնում և այլ քաղաք
ներում կային աստղագիտական դպրոցներ։

Աստղագիտությունը Հունաստանում ներ
կայանում էր այնպիսի խոշոր մտածողներով, 
ինչպիսիք էին էրատոսթենեսը, Արիստո
տելը և այլք։ Հիպարքոսը (Ք.ա. II դ.) կազ
մեց աստղացուցակ, որը պարունակում է շուրջ 
հազար աստղերի երկնային դիրքաթվերը (կո
որդինատները) և պայծառությունների գնա
հատականները։ Այն օգտագործվում է նաև 
այսօր։

Հռոմեական դարաշրջանի ճանաչված 
աստղագետ էր ծագումով հույն Պտղոմեոսը 
(Ք.հ. II դ.)։ Նա զարգացրեց իր նախորդնե
րի կողմից առաջ քաշված՝ Տիեզերքի երկ
րակենտրոն կառուցվածքի մասին տեսու
թյունը։ Այն ընդհուպ մինչև XVI դարի երկ
րորդ կեսը գերիշխում էր գիտության մեջ։ 
Իսկ արևակենտրոն համակարգի մասին 
առաջինը խոսել է Արիստարքոս Սա– 
մոսցին (Ք.ա. ^–111 դդ.)։

Իրավական միտքը

Գրավոր օրենքներ ստեղծելու փորձեր Մի
ջագետքում կատարվեցին դեռ շումերական 
դարաշրջանում, սակայն դրա բարձրակետը 
Բաբելոնի արքա Համմուրապիի օրենսգիրքն 
էր։ Օրենքները վերաբերում են կյանքի ամե
նատարբեր բնագավառներին։ Դրանք պա
տիժներ էին սահմանում բռնության, սեփակա
նության իրավունքի խախտման, կեղծիքի և 
խարդախության համար, կարգավորում էին 
իրավական հարաբերություններն ընտանիքի 
անդամների միջև և այլն։

Օրենքների ժողովածուներ կազմվեցին 
նաև այլ արևելյան պետություններում։ Միայն 
խեթական օրենսգրքից պահպանվել են շուրջ 
200 հոդվածներ։

Հունաստանում իրավունքի պատմության 
կարևոր դրվագներից է Ք.ա. VII դ. Դրակոնի 
իրականացրած միջոցառումը, երբ Աթենքում 
գրի առնվեցին օրենքները։ Մինչ այդ պահը 
առաջնորդվում էին սովորութային իրա

վունքի կանոններով։ Դրակոնի օրենքներով 
վերացվեց արյան վրեժը, սահմանազատվեց 
կանխամտածված սպանությունը ոչ կանխա
մտածվածից, սահմանվեց մասնավոր սեփա
կանության իրավունքը, որի չնչին խախտումը 
դատապարտվում էր մահապատժոփ

Օրենքները որոշ ժամանակ անց վերաշա
րադրվեցին Աթենքի արքոնտ Սոլոնի կողմից։ 
Նրա կարևոր բարեփոխումներից էր նաև 
ատենակալների դատարանի ստեղծումը։

Հին Հռոմում կար իրավունքի շատ ավելի 
զարգացած համակարգ։ Հին հռոմեական 
իրավունքի սկիզբը Տասներկու տախտակ
ների օրենքներն են (Ք.ա. 450-449 թթ.)։ 
Դրանք վերաբերում են դատարանակազմո> 
թյանը, քրեական, քաղաքացիական և ըն
տանեկան իրավունքին, մասնավոր սեփա
կանությանը, պայմանագրային հարաբերու
թյունների հիման վրա կնքված գործարքնե
րին և այլն։

Հռոմեական իրավունքը ստորաբաժան
վում է հանրայինի և մասնավորի։ Մասնա
վոր իրավունքի հիման վրա ձևավորվեց քա
ղաքացիական իրավունքը։ Դրա հիմնական 
հասկացություններից են սեփականության 
իրավունքը, պարտավորությունների իրավուն
քը, ժառանգման իրավունքը և այլն։

Հռոմեական իրավական մտքի ձեռքբե
րումներից էր իրավունքի՝ որպես առանձին 
գիտության սահմանումը և իրավաբանի հաս
տատության ստեղծումը։ Արդի իրավագիտու
թյան բազմաթիվ տերմիններ և հասկացու
թյուններ, ինչպես նաև դատարանում երդվելը 
ժառանգվել են հռոմեական դարաշրջանից։

Փիիսոփայություն և 
պատմագիտություն

Փիլիսոփայական մտքի ձևավորման աս
պարեզում մեծ է հունական քաղաքակրթո> 
թյան դերը։ Հին հունական փիլիսոփայական 
միտքը ձևավորվել է տարբեր դպրոցներում՝ 
ծնունդ տալով մի շարք ուղղությունների։

Առաջին փիլիսոփայական դպրոցը միլեթ- 
յան դպրոցն էր (Ք.ա. VI դ.), որի հիմնա
դիրն էր Թալես Միլեթցին։ Նրա հետևորդ 
ները աշխարհի նյութական նախահիմք էին 
համարում որևէ տարր՝ ջուրը, օդը կամ
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Պյութագորաս 0ս»նոփոն Սոկրատ»ս

ապեյրոնը (անվերջ, անորոշ սկզբնանյութ)։ 
Իսկ Հերակլիտը որպես այդպկսկն դիտում 
էր կրակը։

հաջորդը Պյութագորասի տեսությունն էր 
(Ք.ա. VI դ.)։ Նա որպես բոլոր իրերի կեցու
թյան սկզբունք համարում էր թիվը։ Թ՛վի շնոր
հիվ է աշխարհն ընկայվում որպես օրինաչա
փություն, տիեզերական կարգուկանոնի հիմք։ 
հետագայում տարբեր փիյիսոփաներ աոա– 
ջարկեցին այյ նախահիմքեր։

Իր նախորդ Սոկրատեսի համընդհանուր 
բանականության սկզբունքը Պլատոնը վերա
փոխեց օբյեկտիվ իդեալիզմի ուսմունքի։ 
Նա գաղափարները հռչակեց հավերժական, 
գերագույն գոյեր։ Գլխավորը «բարիքի գաղա
փարն է», որից ներքև մյուս գաղափարներն 
են, իսկ զգայական և նյութական աշխարհը 
գաղափարների ստվերներն են։

Պլատոնի աշակերտ Արիստոտելի գոյա
բանական ուսմունքը տատանվում է իդեայիզ- 
մի և մատերիալիզմի միջև։

Ավեյի ուշ փիլիսոփայության մեջ տիրա
պետող են դառնում տարբեր ուղղու
թյուններ՝ ստոիցիզմը, էպիկուրականու
թյունը, սկեպտիցիզմը, նորպլատոնա– 
կանությունը։

հռոմեական փիլիսոփայությունը գերա
զանցապես զարգանում էր հունականի ազդե
ցության պայմաններում։ հռոմեացի փիլիսո

փաները հիմնականում զբաղված էին հունա
կան փիլիսոփաների գործերի թարգմանո> 
թյամբ և մեկնությամբ։

Փիլիսոփայության պես, պատմագիտական 
միտքը առավել մեծ զարգացում ապրեց հո^ 
նահռոմեական աշխարհում։

հունաստանում պատմական բնույթի առա
ջին գործերը գրվել են Ք.ա. VI-V դդ. լոգո– 
գրափոսների կողմից։ Նրանք ներկայացնում 
էին իրենց քաղաքների, առասպելական հե
րոսների մասին տեղեկություններ։ Լոգոգրա- 
փոսներից հայտնի էին Հեկատեոս Միլեթ– 
ցին (Ք.ա. մոտ 546-480 թթ.) և Հելլանիկոս 
Միտիլենցին (Ք.ա. V դ.)։

Հերոդոտոսը (Ք.ա. 485-425 թթ.) հիմք 
դրեց ընդհանրացնող ուսումնասիրություն
ներին։ Նրա §Պատմության» մեջ, բացի 
հույն-պարսկական պատերազմների նկարա
գրությունից, հսկայական նյութ է հաղորդվում 
տարբեր երկրների պատմության, ժողովուրդ- 
ների կենցաղի ու սովորույթների մասին։ Նրան 
հաջորդեցին մեծաքանակ պատմիչներ, որոնց 
աշխատությունները նվիրված էին համահունա- 
կան նշանակության իրադարձություններին 
(Թուկիդիդես, Քսենոփոն և այլն)։

Վաղ հռոմեական պատմագրությունը ձևա
վորվեց տարեգրությունների հիման վրա։ 
Միայն Ք.ա. II դարից է սկսվում բուն հռոմեա
կան պատմագրության ծնունդը, որի ձևավոր 
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ման վրա մեծ էր հունական ազդեցությունը։ 
Հռոմում գործում էին շատ հույն պատմագիր
ներ՝ Պոլիբիոսը, Դիոդորոս Սիկիլիացին, 
Դիոնիսիոս Հալիկառնասցին, Ապիանոսը 
և այլք։

Հռոմեացի պատմագիրներից խոշոր 
ներդրում ունեն Տիտոս Լիվիոսը, Տերեն- 

տիոս Վառոնը, Սալյուստիոսը, Պոմպեոս 
Տրոգոսը և այլք։

Բացի ընդհանուր պատմագիտական ստեղ
ծագործություններից, հանդես են գալիս պատ^ 
մահուշագրական (Հուլիոս Կեսար) և պատ^ 
մակենսագրական ժանրերը (Պլուտարքոս, 
Սվետոնիոս)։

Ամփոփում։ Գիտության տարբեր բնագավառների հիմքերը դրվեցին Առաջավոր 
Ասիայում և Միջերկրածովյան ավագանում պետականությունների կազմավորմանը 
զուգընթաց։ Այստեղ ձևավորվեցին բնագիտության ամենատարբեր ուղղություններ, ինչ
պես նաև հասարակական գիտություններ։ Դրանք հետագա զարգացում ապրեցին միջ
նադարում և նոր ժամանակներում։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ձեր կարծիքով՝ ինչու բժշկագիտությունը Եգիպտոսում բարձր մակարդակի հասավ։ Բուժ
ման ի՛նչ ձևեր էին տարածված Եգիպտոսում, բացի գիտական բժշկությունից։ Ի՞նչ է հայտ
նի Միջագետքի և հունահռոմեական աշխարհի բժշկության մասին։

2. Մաթեմատիկայի որ ճյուղերին էին ծանոթ եգիպտացիները։ Ի՞նչ ձեռքբերումներ ունեին 
եգիպտացիները օրացույցի և աստղագիտության բնագավառներում։ Համեմատեք Եգիպ
տոսի, Միջագետքի և Հունաստանի ձեռքբերումները մաթեմատիկայի և աստղագիտու
թյան բնագավառներում։

3. Երբ է կազմվել պահպանված հնագույն օրենքների ժողովածուն։ Ո՞ր բնագավառներին էին 
վերաբերում օրենքները։ Ներկայացրեք հունական և հռոմեական իրավունքի նվաճում - 
ները։

4. Ի՞նչ դեր են խաղացել հույները փիլիսոփայական մտքի զարգացման գործում։ Նշեք հայՄ^ 
նի հեղինակներին։

5. Ովքեր էին լոգոգրափոսները։ Ներկայացրեք հունահռոմեական հայտնի պատմագիր - 
ներին։
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§ 3. ԿՐՈՆԸ

Արևելյան երկրներ

Կրոնական հավատալիքները ձևավորվել 
են որպես մարդու կողմից բնության երևույթ
ների ընկալման արդյունք։ Պետականություն
ների հետ միաժամանակ մարդու ստեղծած 
ոգիները վերածվում են հստակ գործառույթնե
րով օժտված աստվածների։ Պետությունների 
ամրապնդման և հետագա կենտրոնացման 
փուլում աստվածները միավորվում են, և հան
դես են գալիս դիցարանները։ Վերջիններս 
ստեղծվում էին աշխարհիկ կառույցի օրինա
կով, որտեղ պետության վարչական կենտրոնի 
նախկին աստվածը հանդես էր գալիս որպես 
գլխավոր հովանավոր աստված։

հին Եգիպտոսում երկար ժամանակ գոյո> 
թյուն չուներ միասնական դիցարան։ Փոխարե- 
նը գործում էին տեղային՝ նոմային դիցարան- 
ներ։ Օրինակ՝ հերակլեոպոլիսի գլխավոր 
աստվածն էր Ատումը՝ նախաստեղծ-արարիչ 
աստվածը, որից սերում էին մյուս աստՎած- 
ները՝ Տեֆնուտ, Օսիրիս, Նուտ, Սեթ և այլն։ 
Ատումը ծնվել էր նախասկզբնական ջրային 
քաոսից, որից և արարվել էին աշխարհը, 
աստվածներն ու մարդիկ։

Միավորված եգիպտական պետության ի 
հայտ գալով ձևավորվեց նաև համաեգիպտա
կան դիցարանը։ Դրանում առաջ մղվեցին այն 
քաղաքները ներկայացնող աստվածները, 
որոնց շուրջն ընթացել էր միավորումը։ Օրի
նակ՝ Միջին թագավորության Արևի աստված 
Ռան նույնականացվեց Թեբեի գլխավոր 
աստված Ամոնի հետ և սկսեց պաշտվել 
Ամոն-Ռա անունով։

Եգիպտացիների մոտ արմատավորված 
էին մեռյալների պաշտամունքը և պատկե
րացումը հանդերձյալ կյանքի մասին։ Նրանց 
կարծիքով՝ հանդերձյալ կյանքում մահացա
ծին անհրաժեշտ էր մարմին, ուր պետք է 
ապրեր նրա հոգին։ Այդ պատճառով մահա
ցածի մարմինը պետք է զմռսվեր։ Ըստ հա
վատալիքների՝ եգիպտացին մահից հետո 
կարող էր դառնալ Օսիրիս, այսինքն՝ վե
րածնվեր։ Օսիրիսը մեռնող և հարություն 
առնող աստվածություն էր, անդրաշխարհի 
տիրակալը։

8*

Օսիրիսի քույրն ու կինն էր Իսիդան՝ 
սիրո և մայրության աստվածուհին։ Նրանց 
որդին՝ Հորը, մարմնավորում էր Երկինքը։ 
Վերջինս՝ իբրև կենդանի փարավոն, ապրում 
էր Երկրում։

Մինչև Ք.ա. III հազարամյակի վերջերը 
Միջագետքում գոյություն չուներ միասնական 
դիցարան։ Յուրաքանչյուր քաղաք ուներ սե
փական պաշտամունքային դիցարանը՝ հովա
նավոր աստծո գլխավորությամբ։ Դրանցից մի 
քանիսն ունեին համաշումերական նշանակու
թյուն։ Դրանք էին առաջին սերնդի աստՎած- 
ների հայր Անը, աստվածների մայր Կին, էն– 
լիլը՝ երկրորդ սերնդի գերագույն աստվածը, 
էնկին՝ ստորերկրյա ջրերի և համաշխարհա
յին օվկիանոսի աստվածը, Ինաննան՝ սիրո և 
ռազմի աստվածուհին, և այլն։

Շումերական դիցարանը համակարգվեց 
Ուրի III հարստության շրջանում, երբ Միջա- 
գետքը մեկ դար միավորվեց կենտրոնացված 
պետականության մեջ։

Ասորեստանի և Բաբելոնիայի վերելքին զու
գահեռ առաջ մղվեց Մշուր և Մարդուկ աստ^ 
վածների պաշտամունքը, որոնք էլ ստանձնե- 
ցին շումերական աշխարհաստեղծման առաս
պելների գլխավոր դերը։

Այսպիսով՝ միջագետքյան կրոնապաշտա- 
մունքային համակարգի հիմքում ընկած էր շու
մերական կրոնը, որը հետագայում որոշ փո
փոխություններով պահպանվեց սեմախոս 
բնակչության մոտ։ Շումերական աստվածները 
ստացան սեմական անվանումներ։

Աքեմենյան Իրանի կրոնը՝ զրադաշտա– 
կանությունը, արմատներով հանգում էր 
հնդեվրոպական հավատալիքներին։ Զրադաշ
տականության հիմքում ընկած էր աստՎածա
յին և երկրային աշխարհները սահմանող 
բարձրագույն կարգը, որի մարմնավորողը 
հավերժական հուրն էր։

Զրադաշտականությունը դուալիստական 
ուսմունք է, որի առանցքը Աստծո և Դևի, Բա
րու և Չարի, Լույսի և Խավարի պայքարն է։ Այն 
մարմնավորվում է երկու կերպարների՝ բարի 
և ստեղծարար ոգի Ահուրամազդային և նրա 
հակառակորդ Ահրիմանին։ Ահուրամազդան 
Երկնքի և Երկրի, մարդու և մարդկային եր
ջանկության արարիչն էր։

հին հնդկաստանի կրոնական համակարգը
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°^իպտական աստվա^եր.
Օսիրիս, Յոր, Իսիդա

ճյուղավորված կառույց էր։ Առավածները բա
ժանվում էին երկու խմբի՝ դայվաներ և աւաւ 
րաներ։ Առաջիններից էին Ինդրան (փո
թորկի աստված), զոհաբերության կրակի 

աստված Ագնին, Արևի աստված Աուրյան և 
այլն։ Ասուրաների թվում էին Միթրան, Վա- 
րունան, Արյամանը և այլն։ Աստվածները 
մարդակերպ էին, կային նաև աստվածացված 
գետեր, սրբազան կենդանիներ։

Հնդարիական հավատ ալի քներ ի վրա է 
հիմնված բազմաստվածային բրահմայական 
կրոնը։ Այստեղ աստվածների գլխավոր եռյա
կը կազմում են Բրահման, Շիվան, Վիշնուն։ 
Բրահմայականության հիմքում ընկած է հոգու 
վերամարմնավորման գաղափարը։ Մահից 
հետո մարդու հոգին մարմնավորվում է որևէ 
կենդանու, բույսի կամ այլ մարդու մեջ։ Դա 
կրկնվում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ հո
գին չի մաքրվել և միաձուլվել համընդհանուր 
հոգու հետ։ Բրահմայականության շարունա
կությունն է հինդուիզմը, որն աշխարհի ամե
նատարածված կրոններից է։

Չինական առասպելաբանության համա
ձայն՝ աստվածները մարդկանց սովորեց - 
րին կրակ ստանալ, սնունդ և աշխատանքի 
գործիքներ պատրաստել։ Գերագույն աստ
վածը՝ Դին, անձրևի, կայծակի և քամու աի- 
րակալն էր։ Նրան շրջապատում էին 
արքայի՝ վանի մահացած նախնիները։ 
Ըստ հավատ ալի քներ ի՝ արքայի նախնինե

Յունական Արտեմիս 
աստվա^ւհին

Բաբելոնիայի պխավոր աստվա^
0արդուկը
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րը միջնորդի դեր էին կատարում նրա և գե
րագույն աստծո միջև։

Չինական կրոնը փոփոխությունների են
թարկվեց կոնֆուցիականության ի հայտ 
գալով։ Ըստ վերջինիս՝ երկինքը և երկնային 
կամքը որոշում են մարդկանց գործողություն
ներն ու վարքը, նրանց հասարակական դիրքը։ 
Մարդիկ բաժանվում են երկու խմբի՝ «Վե
հանձն այրեր» և §մանր մարդիկ»։ Առաջիննե
րը կոչված էին կառավարելու, երկրորդները՝ 
դատապարտված էին ծառայելու։

Հունահռոմեական աշխարհ

հույներն ունեին դիցաբանական հարուստ 
համակարգ։ Այստեղ առաջին աստվածներից 
էին Ուրանոսը, Գեան, նրանց որդի Քրոնո
սը և տասներկու տիտանները։ Քրոնոսին 
տապալելով՝ իշխանությունն իր ձեռքն է վերց
նում նրա որդի Զևսը։

Զևսը երկնքի, ամպրոպի և կայծակի աստ
վածն էր, որի իշխանությունը տարածվում էր 
մյուս բոլոր աստվածների վրա։ Վերջիններս 
ներկայացնում էին բնության որևէ երևույթ 
կամ վերացական հասկացություն. Պոսեյդո– 
նը ծովերի աստվածն էր, Հերան՝ մայրության, 

Դեմետրեն՝ բնության և բերրիության, Ապո– 
լոնը՝ Արևի և արվեստների, Ափրոդիտեն՝ 
սիրո և գեղեցկության։ Աստվածներն ապրում 
էին Օլիմպոս լեռան վրա (այդ պատճառով 
նրանք կոչվում են «օլիմպիական»)։

Մեծ կարևորություն ունեին տարբեր աստ^ 
վածներին նվիրված տոնակատարություններն 
ու մրցումները, ինչպիսիք էին Աթենաս աստ
վածուհու պատվին իրականացվող Համա– 
աթենականքը, Զևսին նվիրված օլիմպիա
կան և նեմեյան խաղերը և այլն։

հռոմեական դիցարանի ձևավորման գոր
ծում մեծ էր էտրուսկների ու հույների դերը։ 
Մասնավորապես էտրուսկյան և հունական 
աստվածների օրինակով հռոմեացիներն իրենց 
աստվածների ն պատկերում էին մարդակերպ։ 
հռոմեական աստվածներից շատերն ունեին 
էտրուսկյան ծագում՝ Յուպիտերը, Յունո– 
նան, Միներվան և այլն։

հռոմում պաշտամունքային հարցերը տնօ
րինում էին քրմական կոլեգիաները։ Բարձ
րագույն քրմական իշխանությամբ էին օժտված 
նաև կոնսուլները, իսկ հետագայում՝ կայսրը, 
որը նաև գերագույն քուրմն էր։ Կայսերական 
շրջանում մեծ տարածում գտավ կայսեր անձի 
պաշտամունքը։

Հունական
Ափրոդիտ» 

ասւ/^ա^ւհին

Հունական Նիկե ասւ/^ա^ւհին

Հնդկական Իշտար ասւ/^ա^ւհին

0այրությունը խորհրդա
նշող խեթական 
ասւ/խա^ւհի
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0իք»լանջ»լո. «Ողբ»

Բազմաստվածության ավարտը. 
համաշխարհային կրոններ

Միաստվածական կրոնների ծագումը եր
կարատև գործընթաց էր՝ պայմանավորված 
պետականության և կրոնի տևական զար
գացմամբ։

Միաստվածության դրսևորումներ կային 
Ասորեստանում՝ սկսած Սար գոն 11-ից, երբ 
սկսեց բացարձակեցվել Աշուր աստծո պաշ
տամունքը։ Վերջինս ինքնուրույն ներկայաց
նում էր ողջ դիցարանը։ Իսկ Բաբելոնիայում 
Ք.ա. VI դ. փորձ արվեց բացար ձակեցնելու 
Լուսնի Սին աստծո պաշտամունքը։

Հին Հունաստանում որոշ փիլիսոփաներ 
(Պլատոն, Արիստոտել) կասկածի տակ էին 
առնում բազում աստվածների գոյությունը։

Միաստվածության մյուս դրսևորումը 
կապվում է երեական Յահվե աստծո պաշ
տամունքի եետ։ Այն սկզբնապես երեական 
ցեղերից մեկի աստվածն էր, որը եետագայում 
դարձել էր իսրայելցիների միակ աստվածը։ Իր 
գործառույթներով Ցաեվեն Ք.ա. I եազարամյա- 
կի սկզբներին սկսեց առանձնանալ՝ ձեռք բե
րելով միաստվածական տարրեր և վերածվելով 
«մարգարեական միաստվածության»։

Նրա պաշտամունքի եիման վրա ձևավոր
վեց հուդայականությունը, որը Ք.ա. I եազ. 
սկզբներին վերածվեց միաստվածային կրո
նի։ Այն եիմնված է Աստծո և երեաների նա- 
խաեայր Սբրահամի միջև «կնքված» պայ
մանագրի վրա։ Դրանով Իսրայելի որդի
ները մերժեցին կուռքերի պաշտամունքը։ 
Հուդայականության եիմնական էությունը 
եենվում է Ցաեվեի՝ որպես միակ աստծո 
եանդեպ եավատի, մեսիայի (փրկչի) գալստ
յան, աշխարեի վերջի մոտեցման մասին ուս
մունքների վրա։

Միաստվածության ենդկական տարբե
րակն էր բուդդայականությունը, որը ծագել 
է Ք.ա. I եազ. կեսերին։ Հետագայում այն 
ներթափանցում է Չինաստան՝ ավելի ուշ վե
րածվելով եամաշխարեային կրոնի։ Բուդդա
յականության եիմքը նիրվանայի միջոցով 
փրկության եասնելու գաղափարն է։ Ըստ 
դրա՝ կյանքը տառապանք է, որից կարելի է 
փրկվել՝ եետևելով նիրվանա տանող ճանա- 
պարեին, խեղդելով ցանկություններն ու կիր
քը։ Նիրվանային եասնելով՝ մարդը դադա
րում է վերածնվելուց և ազատվում տառա
պանքներից։

I եազարամյակի սկզբին Պաղեստինում 
ծագեց քրիստոնեական վարդապետու
թյունը, որը արագորեն տարածվեց Սխ 
րիայում, Փոքր Ասիայում, Եգիպտոսում և այ
լուր։ Քրիստոնեության եիմնադիրը Հիսուս 
Քրիստոսն է։ Կոստանդին I կայսեր Միլա– 
նի հրովարտակով (313 թ.) քրիստոնյանե
րը ստացան դավանանքի ազատություն, և 
քրիստոնեությունը շուտով դարձավ տիրա
պետող կրոն։

Քրիստոնեության ակունքներում ընկած 
են տարրեր արևելյան կրոններից (մեռ- 
նող-եարություն առնող աստվածություն, եո> 
դայականության մեսիական ուսմունքը և 
այլն), ինչպես նաև անտիկ փիլիսոփաների 
ուսմունքներից։

Քրիստոնեության գլխավոր գաղափար
ներն են եավատն առ Աստված, առ Հիսուս 
Քրիստոս՝ որպես Աստծո որդի, և առ Սուրբ 
Հոգի, Քրիստոսի երկրային առաքելությունը և 
նրա եարությունը, Քրիստոսի մոտալուտ երկ
րորդ գալուստը, աեեղ դատաստանը և երկնա
յին թագավորության եաստատումը։
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Վաղ քրիստոնեական եամայնքները պարզ 
կառուցվածք ունեին։ Չկար կարգավորված 
պաշտամունք, չէր մշակվել միասնական դավա
նաբանություն։ Դավանաբանական վեճերին 
վերջ տալուն էր միտված 325 թ. երավիրված 
Նիկեայի եկեղեցաժողովը, որն ընդունեց 
Հավատո հանգանակը կամ Հավատամքը։

Դրանով եաստատվեց Հայր Աստծո և Որդի 
Աստծո միագո էությունը, և դատապարտվեց 
արիոսականությունը։ Այս եակամար- 
տությանը վերջ տվեց 381 թ. Կոստանդնո> 
պոլսի I տիեզերական ժողովը, որը եաստատեց 
Սուրբ Երրորդության դավանանքը (Հայր 
Աստված, Որդի Աստված և Սուրբ Հոգի)։

Ամփոփում։ Հին աշխարհի մարդու պատկերացումների հիմքում ընկած էին բնու
թյան, ժամանակի և տարածության, կյանքի և մահվան ընկալումները։ Բնության հետ 
փոխկապակցվածությունը մարդուն օժտում էր բնության երևույթները յուրովի մեկնաբա
նելու կարողությամբ, որի արդյունքում էլ ծնվում էր նրա առասպելաբանական մտածո
ղությունը։ Ըստ այդմ՝ ծիսականացվում էր ամեն մի երևույթ, որը դառնում էր պաշտա
մունքի առարկա, դառնում էր ոգի, ապա և աստված։ I հազարամյակում Առաջավոր Ասի
այում և Հնդկաստանում ձևավորվեցին նաև միաստվածային կրոններ։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Վերեիշե°ք կրոնի առաջացման պատմական պայմանները։ Ի±նչ նշանակություն ձեռք բերեց 
կրոնը պետության եամար։

2. Միասնական դիցարանը ինչպես ձևավորվեց Եգիպտոսում։ Միջագետքում երբ ձևավոր
վեց միասնական դիցարան։

3. Համեմատեք Եգիպտոսի, Շումերի, Իրանի, Հնդկաստանի և Չինաստանի կրոնական եա- 
մակարգերը. ի՛նչ նմանություններ ու տարբերություններ կարող եք նշել։

4. Ներկայացրե°ք եունաեռոմեական աշխարեի կրոնական առանձնաեատկությունները։
5. Վերհանեք միաստվածային կրոնների առաջացման նախադրյալները։ Թվարկեք Հին աշ- 

խարեում ստեղծված եամաշխարեային կրոնները։
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§ 4. ԱՐՎԵՍՏ

Եգիպտոս

ճարտարապետության սկիզբը կապված է 
պետականությունների ձևավորման փուլում 
հասարակական բնույթի վարչական և հոգևոր 
կառույցների անհրաժեշտության հետ։

հին եգիպտական ճարտարապետության և 
շինարարական տեխնիկայի գլուխգործոցը 
Գիզեի Մեծ բուրգերն են՝ Կահիրեից ոչ հեռու։ 
Եգիպտոսում հաշվվում է շուրջ 100 բուրգ, 
որոնց մեծ մասը կառուցվել է հին և Միջին 
թագավորությունների դարաշրջանում։

Եգիպտական տաճարային ճարտարապե
տության մեջ իրենց ծավալներով և շքեղո> 
թյամբ առանձնանում են երկու համալիրներ։ 
Առաջինը Ամոն աստծո տաճարն է Կատա
կում՝ Լուքսոր քաղաքի մոտ։ Այն բաղկացած 
է ընդհանուր պարսպով շրջապատված չորս 
խոշոր և պարսպից դուրս գտնվող բազմաթիվ 
փոքր տաճարներից՝ 20 հազ. մ2 ընդհանուր 
մակերեսով։ Տաճարի սյունազարդ մեծ սրահն 
ունի մի քանի մակարդակ՝ մինչև 21 մ բարձ
րությամբ 134 հսկայական սյուներով։ Այստեղ 
կանգնեցված երկու կոթողներն ունեն 30 մ 
բարձրություն, յուրաքանչյուրը՝ շուրջ 1000 
տոննա քաշ։

Երկրորդը Լուքսորի (նախկինում՝ Թեբե) 
տաճարային համալիրն է, որի կառուցումն 

Լուքոր. Ռամզես 11–ի արձանը

Նարամսինի պատկերո^ բարձրաքանդակ. 0.ա. 2250 թ. Պերսեպոլիս. Դարեհ 1–ի տաճարի դարպասները
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ավարտվեց Ռամզես 11-ի օրոք։ Գլխավոր տա
ճարն աչքի է ընկնում 24 մ բարձրությամբ 
եսկայական սյուներով՝ պատված Ռամզեսի և 
եետագա փարավոնների արշավանքների 
դրվագներով։ Տաճարի մուտքի մոտ վեր էին 
խոյանում Ռամզեսի վեց եսկա արձանները, 
ինչպես նաև գրեթե 25 մ բարձրությամբ գրա
նիտե զույգ կոթողներ։

Խոշոր տաճարներից է նաև Ռամզես 111-ի 
կառուցած տաճարը Մեդինեթ-Մբուում՝ Լու– 
քսորի մոտ։

Տաճարաշինության նոր ձևերից են ժայռա
փոր կառույցները։ Դրանց շարքում եատկա– 
պես նշանավոր է Ռամզես 11-ի տաճարը 
Մբու-Սիմբելում՝ փարավոնի 20 մ բարձրու
թյան 4 եսկա արձաններով։

Եգիպտական պալատական եամալիրնե- 
րը իրենց չափերով չեն զիջել տաճարներին։ 
Օրինակ՝ Ամենեոտեպ IV (էխնաթոն) փա
րավոնի՝ Ախետաթոնում կառուցած պալատի 
արևելյան ճակատն ունեցել է 700 մ երկա
րություն։

Քանդակագործությունն ու նկարչությունը 
Եգիպտոսում զարգանում էին ճարտարապե
տության եետ զուգաեեռ։ Տաճարները և պա
լատները զարդարվում էին բարձրաքան
դակներով, սրաեներում դրվում էին աստ
ված ներ ի, փարավոնների արձաններ, պա
տերը նկարազարդվում եանդիսավոր տեսա
րաններով։ Դրանցում գլխավոր դերակա
տարը արքան էր։ Քանդակագործը կամ 

նկարիչը պարտավոր էր արտաեայտել փա
րավոնի անձի գերազանցությունը իր եպա- 
տակների նկատմամբ և նրա եավասարոա 
թյունը աստվածների եետ։

Միջագետք

Միջագետքում կոթողային ճարտարապե
տությունը սկսվում է շումերական առաջին քա
ղաքների եետ միասին։ Դրա արտաեայտու- 
թյունը կանոնավոր եատակագծով տաճարա
յին, պալատական եամալիրներն ու զիկկու– 
բատնեբն են։

Առաջին զիկկուրատը կառուցվել է Ուրուկ 
քաղաքում Ք.ա. ՃՃՃ1–ՃՃ1Ճ դդ.։ Այս տիպի 
կառույցներից է Ուրի III եարստության արքա 
Ուր Նամուի և նրա որդի Շուլգիի եռաեարկ 
զիկկուրատը Ուրում։ Այն ուներ 20 մ բարձրու
թյուն և զբաղեցնում էր 2,8 եազ. մ2 տարածք։ 
Նշանավոր է Բաբելոնի Մարդուկ աստծո տա֊ 
ճարը, որի զիկկուրատն ուներ 91 մ բարձրու
թյուն («Բաբելոնյան աշտաբակը»)։

Տաճարներն ու պալատները սովորաբար 
ունեին ուղղանկյուն կամ քառանկյուն եատա- 
կագիծ՝ բաղկացած մեկ կամ մի քանի բաց 
բակերի շուրջ խմբված սենյակներից և պա- 
եեստներից։ Միջագետքյան ճարտարապե
տության առանձնաեատկությունը բացարձակ 
եամաչափության շեշտումն էր։

Աքքադական դարաշրջանի արվեստը հիմ
նականում ներկայացված է քանդակագործոա 

Հռոմի ֆորումը
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թյամբ և կնիքագործությամբ։ Նշանավոր է 
Նինվեից գտնված աքքադական արքայի 
բրոնզե գլուխը, ինչպես նաև Աքքադի արքա 
Նարամսինի կոթողը։ Այստեղ նկատվում է աք
քադական արվեստի իրապաշտական ոճը։

Միջագետքում միասնական պետականու
թյան հաստատման հետ մեկտեղ արվեստում 
ևս արձանագրվեցին փոփոխություններ։ 
Պատկերագրությունը ենթարկվեց որոշակի 
կանոնակարգման՝ ձեռք բերելով միօրինա
կություն։ Արքաները ներկայացվում են հան
դիսավորությամբ օժտված, նախորդ շրջանի 
համեմատությամբ՝ պակաս դինամիկ, հույ- 
զերից զուրկ։

Միջագետքյան քանդակագործությունը իր 
բարձրակետին հասավ նորասորեստանյան 
տերության շրջանում։ Պալատական ամբողջ 
սրահներ պատվում էին արքայի հաղթարշավ
ները և նրա առօրյան (խնջույք, որս կամ ծի 
սական արարողություն) ներկայացնող բարձ
րաքանդակներով։ Դրանք երբեմն ունեին 
մինչև 4 մ բարձրություն և ձգվում էին տասն
յակ մետրեր։

Ասուրա-բաբելոնյան քանդակագործո> 
թյան դասական օրինակներ են պալատների և 
քաղաքի մուտքերը հսկող կեսմարդ-կեսկեն- 
դանի էակների արձանները։

Աքեմենյան Իրան

Աքեմենյան Իրանի ճարտարապետության 
վաղ փուլի գլխավոր հուշարձանը Պասար– 
գադքն է՝ իր ժամանակաշրջանի համար ան
նախադեպ ընդարձակ, չորս կողմից պարտեզ
ներով շրջապատված պալատական մի համա
լիր։ Պասարգադքի բնութագրական կառույց
ներից են համալիրի հանդիսավոր մուտքը, 
գահանիստ պալատը, «ընդունելությունների 
սրահը» և Կյուրոսի դամբարանը։

Իրանական ճարտարապետության հաջորդ 
հուշարձանը Դարեհ 1-ի հիմնադրած Պերսե– 
պոլսի հուշարձանախումբն է։ Այն 450x300 մ 
մակերեսով արհեստական հարթակի վրա կա
ռուցված ընդարձակ պալատական համալիր է։ 
համալիրի կենտրոնում 100-սյունանոց հսկա
յական սրահն է։ Սրահի սյուները վեր են խոյա
նում գրեթե 20 մ՝ պսակվելով կենդանակերպ 
խոյակներով։

Աքեմենյան արվեստի մյուս՝ առավել լավ 
ներկայացված ճյուղը քանդակագործությունն 
է։ Դրա լավագույն վկայությունը Դարեհ 1-ի, 
նրա մերձավորների և գերեվարված արքանե
րի պատկերներն են՝ փորագրված Բեհիսթո> 
նի ժայռի վրա։ Պալատական համալիրները 
զարդարված էին հարյուրավոր բարձրաքան
դակներով՝ ի ցույց դնելով արքաների հզորու
թյունն ու տերության գաղափարախոսությու
նը։ Աքեմենյան քանդակագործության գլուխ
գործոց են համարվում Դարեհի պալատի 
բարձրաքանդակները։

Հունահռոմեական աշխարհ

հին հունական ճարտարապետությունը 
անցել է մի քանի փուլեր՝ Կրետե-միկենյանից 
մինչև հելլենիստական։

Միկենյան ճարտարապետությանը բնորոշ 
են կիկլոպյան շարվածքով ամրացված քա
ղաքները և պալատները։ Այդպիսիք հայտնա
բերվել են Միկենքում, Պիլոսում, Տիրինթոսում։ 
Դրանք ունեին հանդիսավոր սրահներ, բնա
կելի, օժանդակ շինություններ, արհեստանոց
ներ և այլն։ Միահարկ կամ երկհարկ պալատի 
կենտրոնը մեգարոնն էր՝ գահանիստ քա
ռասյուն սրահը։

Դասական շրջանի քաղաքաշինության 
հիմնական տարրերն էին ակրոպոլիսը՝ միջ- 
նաբերդ-սրբավայրը, և ագորան՝ քաղաքի 
հասարակական և առևտրական կենտրոնը։ 
Դրանց շուրջը սփռված էին քաղաքային թա
ղամասերը։ Ք.ա. VI դ. վերջերից քաղաքային 
ճարտարապետությանը բնորոշ դարձավ 
ուղիղ, իրար խաչաձև հատվող փողոցներով 
հատակագիծը։

Պաշտամունքային հիմնական կառույցնե
րը տաճարներն են։ Տաճարի վաղագույն 
ձևերը ծագել են մեգարոնից։ Սրանք ուղղանկ
յուն տաճարներ էին՝ ճակատային սյուներով։

Տաճարների և սյունազարդ շինություննե
րի՝ քարից կառուցումը նպաստեց ճարտա
րապետական օրդերների (հենահեծերի) 
կիրառության մեծացմանը։ Սկզբնականը դո– 
րիական օրդերն էր, որն աչքի է ընկնում 
պարզությամբ և խստությամբ։ Այդ օրդերով է 
կառուցված Աթենքի Պարթենոնը։ Ավելի ուշ 
ծագեցին հոնիական և կորնթական օրդեր– 
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ները։ Վերջինս ամենաշքեղն է՝ ոճավորված 
տերևազարդ խոյակով։ Այն լայն տարածում 
գտավ հելլենիստական դարաշրջանում։

հունական ճարտարապետության բնո
րոշ դրսևորումն է թատրոնը։ Այն կիսա
շրջանաձև կառույց է, որի մի կողմում հան
դիսատեսի նստատեղերն էին, կենտրոնում՝ 
բեմադրությունների հրապարակը։ Դրան- 
ցից ամենավաղը Դիոնիսոսի թատրոնն է 
Աթենքում, որը տեղավորում էր 17 հազար 
հանդիսական։

հունական արվեստում մեծ տարածում 
գտան նկարազարդ խեցեգործությունը, նկար 
չությունը, խճանկարչությունը։ ճարտարապե
տության հետ զուգահեռ ծաղկում ապրեց նաև 
քանդակագործությունը։ հայտնի քանդակա
գործներ էին Ֆիդիասը, Լիսիպպոսը, Պրաք– 
սիտելեսը և այլք։ հունական բոլոր տաճար
ների ներսը և արտաքին պատերը զարդար
ված էին քանդակներով և արձաններով։

հռոմեական ճարտարապետության ձևա
վորման գործում մեծ էր էտրուսկյան ճարտա
րապետության դերը, ինչի վկայությունը տա
ճարաշինությունն է։ հռոմեական առաջին տա
ճարները, մասնավորապես Յուպիտերի տա
ճարը Կապիտոլիումում, կրում են էտրուսկյան 
տաճարաշինության հատկանիշներ։

Ք.ա. 111-1 դդ. հռոմեական ճարտարապե
տությունը բնութագրվում է ծավալուն քաղա
քաշինությամբ։ Մեծ զարգացում ապրեց բնա
կարանային ճարտարապետությունը։

հետագայում կատարելագործվեցին հա
սարակական և պաշտամունքային կառույցնե
րի գլխավոր տիպերը՝ բազիլիկը (եռամաս 
երկայնական ընդարձակ սրահ), որ կառուց
վում էր քաղաքային ֆորումի տարածքում, և 
թերմը։ Թերմը բազմագործառույթ կառույց 

էր՝ հասարակական բաղնիք, որ նախատես
ված էր նաև հանգստի, մրցումների, ժողոՎնե- 
րի համար։ Դիոկղետիանոս կայսեր թերմը 
տեղավորում էր շուրջ 3 հազար մարդ։

հռոմեական ճարտարապետական և շինա
րարական տեխնիկայի նվաճումների թվում է 
կամարների լայն կիրառությունը, ինչը հնա
րավորություն էր տալիս ավելի մեծ մակերես 
ծածկելու։ հռոմեացիներն առաջինը շինարա
րության մեջ օգտագործեցին բետոնը։ Դրանց 
շնորհիվ ստեղծեցին այնպիսի կառույցներ, ինչ
պիսիք են ամֆիթատրոնները և աքվեդուկ– 
ները (ջրանցույցները)։ Ամֆիթատրոններից 
խոշորագույնը հռոմի Կոլիզեումն է, որը տե
ղավորում է շուրջ 50 հազար հանդիսական։

Կայսերական շրջանում ճարտարապետու
թյունը դառնում է կայսեր անձի և կայսրության 
պետական գաղափարախոսության ցուցադ 
րության ձևերից մեկը։ Այս երևույթի դրսևո
րումն է միաթռիչք կամ եռաթռիչք հաղթակա– 
մարը կամ հաղթադարպասը և հաղթակո– 
թողը, որոնք զարդարվում էին ճոխ բարձրա
քանդակներով (Սեպտիմիոս Սևերոսի, Կոս 
տանդինի հաղթակամարները, Տրայանոսի 
հաղթակոթողը և այլն)։

Ծաղկում ապրեց քանդակագործությու
նը, մեծ թվով քանդակներ ստեղծվում էին 
անհատական պատվերներով։ Մեծ տարա
ծում են գտնում նաև հունական արձանների 
կրկնօրինակումները։ Տաճարներն ու պա
լատները, առանձին վիլլաները զարդարվում 
են կրոնական, պատմական բովանդակու
թյամբ քանդակաշարերով։ Այս շրջանում է 
ձևավորվում մար տապատ կեր այ ին քանդա
կագործությունը, զարգանում է կոթողա- 
յին-դեկորատիվ գեղանկարչությունը, խճա
նկարչությունը և այլն։
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Ամփոփում։ Նյութական մշակույթի աոաջին հուշարձանները սկսեցին առաջ գալ 
պետականությունների ձևավորման հետ միասին։ Դրանց շարքում առանձնանում են 
հատկապես ճարտարապետությունը և քանդակագործությունը, որոնք ժամանակի ըն
թացքում հասան կատարելության։ Հնագույն շրջանի ճարտարապետության և քանդա
կագործության բնորոշ առանձնահատկությունը դրանց կոթոդայնությունն է։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ընդեանուր գծերով ներկայացրեք եին եգիպտական արվեստը։ Արվեստի ինչ նշանավոր 
գործեր են ստեղծել եին եգիպտացիները։ Նկարագրեք այդ եուշարձանները։

2. Ի՞նչ կառույցներով արտաեայտվեց կոթողային ճարտարապետությունը Միջագետքում։ 
համառոտ ներկայացրեք այդ ճարտարապետական եուշարձանները։

3. Որոնք են Աքեմենյան Իրանի ճարտարապետության նշանավոր կոթողները։ Ի՞նչ գիտեք 
դրանց մասին։

4. համառոտ ներկայացրե°ք եին եունական ճարտարապետության ու քաղաքաշինության 
եիմնական կառույցները։ Զարգացման ի՛նչ ճանապարե է անցել եունական ճարտարապե
տական օրդերների կիրառությունը։ Թվարկեք եին եույն քանդակագործների անուններ. 
նրանց որ ստեղծագործություններին եք ծանոթ։

5. Որոնք են եռոմեական ճարտարապետության և շինարարական արվեստի նշանավոր 
ձեռքբերումները։ Ո՞ր կոթողներն են բնորոշ կայսերական շրջանի եռոմեական ճարտարա
պետությանը։

6. Աղյուսակի տեսքով ներկայացրեք եին եգիպտական, Միջագետքի, եին եունական և եռո
մեական ճարտարապետության և արվեստի նշանավոր կոթողները։ Կազմեք որևէ եուշար 
ձանի ընդարձակ նկարագրություն։

124



ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՄԱԿԵԴՈՆԱՑՈՒ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆՆ 
ՈՒ ԴՐԱ ՀԵՏՆՈՐԴ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հին շրջա
ն



ԲԱԺԻՆ Դ 2ԻՆ ԱՇԽԱՐ2Ի ԱՎԱՐՏԸ

Թ»մա 7. 0ԱԴԱ0ԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆ°ՐԻ ԽԱՉ0°ՐՈՒԿՈՒ0

§ 1. ՀԵԼԼԵՆԻՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԸ

Հունաստանի նվաճումը 
Մակեդոնիայի կողմից

Պելոպոնեսյան պատերազմներից հետո, 
ինչպես արդեն գիտեք, հունական պոլիսային 
աշխարհը մուտք գործեց համընդհանուր 
ճգնաժամի փուլ։ Պատերազմների հետևան
քով մեծ քանակությամբ մարդիկ զրկվել էին 
իրենց հողակտորներից, որը սոցիալական 
լուրջ ընդվզումների առիթ էր դարձել։ Խախտ
վել էր պոլիսի լիարժեք քաղաքացու 
հիմնական հատկանիշը՝ սեփական հողակտո
րի առկայությունը։

Ք.ա. 392 թ. Կորնթոսում, իսկ 371 թ. Ար
գոսում բնակչության հուզումների ժամանակ 
սպանվեցին հազարավոր ունևոր քաղաքա
ցիներ։ Այդ իրադարձությունները ցույց տվե
ցին, որ գնալով ավելի է խորտակվում պոլիսա
յին համակարգի գլխավոր առանձնահատկո> 
թյունը՝ պոլիսի քաղաքացիների միջև համե
րաշխությունը։

ճգնաժամը դրսևորվեց պոլիսների, ինչպես 
նաև նրանց և Աքեմենյան տերության փոխհա
րաբերություններում։ Ք.ա. IV դարի հունական 
աշխարհի քաղաքական կյանքի հիմնական 
առանձնահատկությունը արտաքին կողմնո- 
րոշման անկայունությունն էր։ Նույնիսկ առա
ջատար պոլիսները հաճախակի փոխում էին 
իրենց քաղաքական դիրքորոշումը՝ կախված 
հանգամանքներից։ Մեծապես աճեց Աքեմեն- 
յան տերության դերը ներհունական իրադար
ձություններում։

հունական պոլիսների ց ոչ մեկը ի վիճակի 
չէր կայուն դեր ապահովելու իր համար։ Ներ
քին խնդիրները լուծելու համար նրանք հաճա
խակի դիմում էին արտաքին աշխարհին, առա
ջին հերթին՝ Աքեմենյան տերությանը։

Այս իրավիճակում հունական գործերում 
նախաձեռնությունը անցավ հզորացող Մակե- 
դոնիային։ Վերջինիս արքա Փիլիպոս 11-ը 
(Ք.ա. 359-336 թթ.) ստեղծեց ամուր պետա
կանություն և հզոր բանակ։ Փիլիպոսն օգտա
գործեց առաջին իսկ առիթը հունական պո
լիսները նվաճելու համար։ Ք.ա. 338 թ. Բեո 
տիայի Քերոնեա բնակավայրի մոտ տեղի 
ունեցած ճակատամարտում մակեդոնացի - 
ները հաջողության հասան։

հունական պոլիսների անցումը մակեդո
նական տիրապետության տակ ամրագրվեց 
Ք.ա. 337 թ. Կորնթոսում հավաքված համա- 
հունական վեհաժողովում։ Այնտեղ ստեղծվեց 
հունական պոլիսների միություն՝ Մակեդոնի
այի գլխավորությամբ։ հայտարարվեց համ
ընդհանուր խաղաղություն, արգելվեցին պա
տերազմները։ Փիլիպոսը կոչ արեց պոլիսնե- 
րին միավորվելու ընդդեմ հույների վաղեմի 
թշնամի պարսիկների։

Աքեմենյան տերության նվաճումը

Սակայն Փիլիպոսը չհասցրեց իրականաց
նել իր ծրագիրը։ Այն վիճակված էր նրա որդի 
Ալեքսանդրին։

Ք.ա. 334 թ. Ալեքսանդրի բանակը (30000 
հետևակ և 5000 հեծյալ) պատմական Տրոյա- 
յից ոչ հեռու՝ Գրանիկոս գետի մոտ, ջախջա
խեց Դարեհ 111-ի փոքրասիական սատրապ
ների զորքը։ հաջորդ տարվա գարնանը Ալեք
սանդրը Կիլիկիայի Իսոս քաղաքի մոտ պար
տության մատնեց Դարեհի գլխավորած գե
րակշիռ ուժերին։ Այնուհետև նա, տիրանալով 
սիրիական և փյունիկյան քաղաքներին, 
Ք.ա. 332 թ. առանց դիմադրության մտավ 
Եգիպտոս։

Եգիպտոսից Ալեքսանդրը շարժվեց Միջա
գետք, որտեղ Ք.ա. 331 թ. Գավգամելա 
բնակավայրից ոչ հեռու տեղի ունեցավ Վճռա
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կան ճակատամարտ։ Չնայած թվական զգալի 
առավելությանը՝ Դարեհի փախուստը մար 
տադաշտից կանխորոշեց նրա պարտությունը։ 

հաղթանակից հետո Ալեքսանդրը առանց 
լուրջ դիմադրության տիրացավ Միջագետքին 
և հասավ սկզբում Շոշ, այնուհետև՝ Պերսեպո 
լիս քաղաքներ։ Դարեհը փորձեց փախչել և 
ապաստան գտնել Պարթևստանում, սակայն 
ճանապարհին սպանվեց իր մերձավորների 
կողմից։ Դարեհի մահից հետո Ալեքսանդրը 
շարունակեց արշավանքը, քանի որ Աքեմեն
յան տերության արևելքում նրա դեմ ստեղծվել 
էր դաշինք։

Մակեդոնացիներին դժվարությամբ հա
ջողվեց Ք.ա. 329-327 թթ. հպատակեցնել 
Ռակտրիան և Սոգդիանան։ Արշավանքի 
ավարտին Ալեքսանդրը շարժվեց հարավ՝ 
դեպի հնդկաստան։ Սակայն նրան վիճակ
ված չէր նվաճել այս երկիրը։ Առաջին հաղ 
թական ճակատամարտից հետո պատե
րազմներից հոգնած նրա զինվորները հրա
ժարվեցին արշավանքը շարունակելուց։ 
Դրանով ավարտվեցին Ալեքսանդրի շուրջ 
տասնամյա արշավանքները, որոնց հետևան
քով նա տիրացավ արդեն նախկին Աքեմեն- 
յան տերությանը։

Հելլենիստական պետությունները

Ք.ա. 323 թ.՝ Ալեքսանդրի մահվան պա
հին, նրա ստեղծած տերությունը ընդգրկում էր 
Բալկանյան թերակղզուց մինչև Կենտրոնա
կան Ասիա ընկած վիթխարի տարածքը՝ ավելի 
մեծ, քան նախկին Աքեմենյան տերությունը։ 
Կյանքի վերջին երկու տարիներին նա զբաղ
ված էր իր նորաստեղծ տերության կազմա
կերպման հոգսերով։ Սակայն ժամանակը չբա- 
վարարեց ամուր վարչաքաղաքական և տնտե
սական համակարգ ստեղծելու համար։ Ալեք
սանդրից հետո նրա տերությունը արագորեն 
քայքայվեց։

Առաջին տարիներին Ալեքսանդրի զորա
վարները, որոնք կոչվում էին դիադոխներ 
(հուն.՝ «ժառանգորդներ»), համաձայնության 
եկան պահպանելու նորաստեղծ տերության 
տարածքային ամբողջականությունը։ Վերջինս 
պետք է բաժանվեր սատրապությունների, որ
տեղ կառավարելու էին իրենց շարքերից 

ընտրված սատրապները։ Սկզբում մի կարճ 
ժամանակով իշխանությունը անցավ մակեդո
նական հեծելազորի հրամանատար և Ալեք
սանդրի մանկահասակ որդու խնամակալ 
Պերդիկայի ձեռքը։ Մակեդոնիան և հունաա 
տանը տրվեցին Անտիպատրոսին և Կրա– 
տերոսին, Թրակիան՝ Լիսիմաքոսին, Փոքր 
Ասիան՝ Անտիգոնոսին, էվմենեսին, Եգիպ
տոսը՝ Պտղոմեոսին և այլն։

Այս իրավիճակը երկար շարունակվել չէր 
կարող, քանի որ Ալեքսանդրի զորավարները 
միայն ձևականորեն էին ենթարկվում Պերդի 
կային։ Վերջինիս փորձերը՝ ամրապնդելու 
կենտրոնական իշխանությունը, հանդիպեց 
դիադոխների դիմադրությանը։ Պերդիկայի 
արշավանքը ընդդեմ Պտղոմեոսի, ԱնտիպաՄ^ 
րոսի և մյուսների Ք.ա. 321 թ. ավարտվեց 
նրա սպանությամբ իր իսկ մերձավորների 
կողմից։ Մակեդոնական զորահրամանատար
ների խորհրդում որոշվեց իշխանությունը 
հանձնել Անտիպատրոսին, իսկ տերության 
տարածքները՝ մի շարք զորավարների։ Սա
կայն Անտիպատրոսի մահից հետո տերու
թյան տրոհման գործընթացը սկսեց արագ 
զարգանալ։ Զորավարներից ոչ ոք չէր ցանկա
նում առաջնությունը զիջել մյուսին։ Պարզ 
դարձավ, որ Ալեքսանդրի ստեղծած տերու
թյունը վերականգնել այլևս հնարավոր չէր։

հակասությունները դիադոխների միջև 
տարեցտարի ավելի էին խորանում, որոնք հա
ճախ վերածվում էին խոշոր պատերազմների։ 
Պատերազմները ոչ մեկին վճռական հաջողու
թյուն չբերեցին։ Շուտով նրանց միջև կնքվեց 
հաշտության պայմանագիր, որն ամրագրեց 
տարածքների նոր վերաբաժանումը։ Օգտվելով 
հարմար առիթից՝ Սելևկոսը Ք.ա. 312 թ. հաս
տատվեց Բաբելոնում։ Վերջապես Ք.ա. 301 թ. 
Սելևկոսը, Մակեդոնիայի արքա Կասանդրոսը 
և Լիսիմաքոսը պարտության մատնեցին Ան
տիգոնոսին, որից հետո սկսեցին ձևավորվել 
ապագա հելլենիստական պետությունների 
սահմանները։ Դրանց շարքում առավել խոշո
րը Սելևկոսի պետությունն էր, ում հաջողվեց 
փաստացի իրեն ենթարկել նախկին Աքեմեն- 
յան տերության արևելյան շրջանները։ հետա- 
զայում հելլենիստական պետությունների 
սահմանները այլևս նշանակալից փոփոխու
թյուններ չկրեցին։
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Խճանկար. Ալեքսանդր 0ակեդոնացին Գա^ամելայի ճակատամարտում, 0.ա. 331 թ.

Այսպիսով՝ Ալեքսանդրի մահից հետո մի 
քանի տասնամյակներում ձևավորվեց հելլե
նիստական պետությունների համակարգը, 
որը մասնակի փոփոխություններով շարունա
կեց գոյատևել մինչև հռոմի ներթափանցումը 
Արևելք։

Հելլենիզմ

Ալեքսանդրի արշավանքներով սկսվեց և 
հետագայում աստիճանաբար ձևավորվեց հա
մաշխարհային պատմության մի կարևոր դա
րաշրջան, որը ստացել է «հելլենիստական» 
անվանումը։ Այն արդյունք էր երկու միանգա
մայն տարբեր քաղաքակրթությունների (արևել
յան և արևմտյան) միջև դարերի ընթացքում 
տեղի ունեցած փոխշփումների։ Պատմության 
մեջ առաջին անգամ վերացան Արևելքի և 
Արևմուտքի միջև առկա քաղաքական սահ
մանները։ Բալկաններից մինչև Կենտրոնա
կան Ասիա և հնդկաստան ընկած ընդարձակ 
շրջանները ներառվեցին հելլենիստական պե
տությունների մեջ։

Ալեքսանդրի պատկերացմամբ իր նորա
ստեղծ պետությունը կարող էր հաստատուն 
լինել միայն նվաճողների և նվաճվողների միջև 
սերտ հարաբերությունների հաստատման 

դեպքում։ Եկվոր հույներն ու մակեդոնացինե
րը տեղական ժողովուրդների հետ պետք է 
այնքան սերտանային, որ հետագայում միա
վորվեին և կազմեին մեկ ժողովուրդ՝ «պարս
կահայներ» անվանումով։ Ալեքսանդրը շատ 
պարսիկների, ովքեր թշնամաբար չէին տրա
մադրված մակեդոնացիների դեմ, նշանակեց 
բարձրագույն պետական պաշտոնների։ Ար
քայի աջակցությամբ հազարավոր հույներ և 
մակեդոնացիներ ամուսնացան պարսկուհինե- 
րի հետ։

Արևելյան և արևմտյան մշակույթների և 
քաղաքական ու տնտեսական ավանդույթնե
րի միջև շփման եզրեր ստեղծելու և սերտա
ճելու նպատակով նա հատուկ ուշադրություն 
էր դարձնում քաղաքաշինությանը։ Ալեք
սանդրը իր տերության մայրաքաղաքը դարձ
րեց Բաբելոնը։

հելլենիստական պետությունների ծնունդը 
կարևորագույն հետևանքներ ունեցավ արևել
յան քաղաքակրթությունների հետագա զար
գացման վրա։ հելլենիստական պետություն 
ները արևելյան միապետության և հունական 
աշխարհի պոլիսային համակարգի միաձու
լումն էին։ Դրանք աչքի էին ընկնում կենտրո
նացված ուժեղ արքայական իշխանությամբ և 
քաղաքների ինքնավարությամբ։
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հելլենիստական աշխարեի կալւևոլւ 
առանձնաեատկությունը տեղական ավան
դական և եկվոլւ եունամակեդոնական մշա
կույթների օրգանական միաձուլումն էր։ Եր
կու մշակութային տարրերի փոխներգործու
թյունը եանգեցրեց նոր իրողությունների։ Այն 
արտացոլվեց կյանքի րոլոր բնագավառնե
րում՝ կենցաղից մինչև նյութական և եոգևոր 
մշակույթ, այդ թվում՝ կրոն։ Մեծ առաջըն
թաց նկատվեց քաղաքաշինության, նավաշի
նության և ռազմական արվեստի բնագա
վառներում։

հունական գիտության վրա զգալի էր 
արևելյան, եատկապես բաբելոնյան և եգիպ
տական բնագիտության ազդեցությունը։ հել
լենիստական քաղաքները վերածվեցին մշա

կույթի առաջատար կենտրոնների։ Արքայա
կան պալատներում բացվում էին գրադարան
ներ և մուսեյոններ (մուսաների տաճարներ), 
որտեղ գիտնականները և բանաստեղծները 
նյութական աջակցություն էին ստանում իրենց 
աշխատանքով զբաղվելու եամար:

Կարևոր երևույթ էր արևելյան և արևմտյան 
կրոնների սերտացումը և միաձուլումը։ հունա
կան դիցարանի աստվածները նույնացվում 
էին արևելյան աստվածների եետ՝ ստանալով 
նոր բովանդակություն։ Այսպես՝ Զևսը նույ
նացվեց եգիպտական Ամոնի և բաբելոնյան 
Բելի եետ։ Այդպիսի միասնական աստվածու
թյունների պաշտամունքը լայնորեն տարած
վեց նույնիսկ եելլենիստական պետություննե
րից դուրս ընկած երկրներում։

Ամփոփում։ Ք.ա. IV դարի ճգնաժամը հունական պոլիսային աշխարհում բացասա
բար անդրադարձավ բոլոր, առաջին հերթին՝ առաջատար պոլիսների քադաքական ե 
տնտեսական ներուժի վրա։ ճգնաժամի ընթացքում թուլացած պոլիսները ի վերջո 
Ք.ա. 338 թ. ընկան հզորացած Մակեդոնիայի տիրապետության տակ։ Իսկ Ք.ա. 334 թ. 
սկսվեց Ալեքսանդր Մակեդոնացու արևելյան արշավանքը, որն ավարտվեց Աքեմեն
յան տերության նվաճումով։ Ալեքսանդրի մահից հետո նրա վիթխարի տերությունը 
տրոհվեց, և ստեդծվեցին մի շարք պետություններ, որոնք ստացել են «հելլենիստա
կան» անվանումը։ Սկսվեց համաշխարհային պատմության մի նոր ժամանակաշրջան, 
որը կոչվում է հելլենիստական։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչը նպաստեց պոլիսային եամակարգի քայքայմանը։ Ո՞րն էր Ք.ա. IV դարի եունական 
աշխարեի քաղաքական զարգացումների առանձնաեատկությունը։

2. Ո՞ւմ օրոք Մակեդոնիան սկսեց ե զորանալ։ Ի՞նչ քաղաքականություն էր վարում Փիլիպոս 
11-ը եունական պոլիսների նկատմամբ։ Երբ է տեղի ունեցել վճռական ճակատամարտը 
մակեդոնական զորքերի և պոլիսների միացյալ բանակի միջև։ Ի՞նչ որոշումներ ընդունեց 
Կորնթոսի եամաեունական վեեաժողովը։

3. Ներկայացրեք Ալեքսանդր Մակեդոնացու արևելյան արշավանքների ընթացքն ու 
արդյունքները։

4. Ինչու Ալեքսանդրի տերությունը շատ արագ տրոեվեց։ հելլենիստական ի՛նչ պետություն - 
ներ առաջացան։

5. Պարզաբանեք եելլենիզմի բնորոշ կողմերը։ Մեծ հայքը և մյուս եայկական պետու
թյունները ինչպես ներգրավվեցին եելլենիստական աշխարեի մեջ։

9 համաշխարեային պատմություն — 10
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§ 2. ՀՌՈՄԸ ԵՎ ԱՐԵՎԵԼՔԻ 
ԵՐԵՐՆԵՐԸ

Հռոմի ներթափանցումը 
Առաջավոր Ասիա

հռոմեական եանրապետության ներթա
փանցումը բուն Առաջավոր Ասիա սկսվեց 
դեռևս եելլենիստական Մակեդոնիայի նվաճ
ման շրջանից (Ք.ա. 200-168 թթ.)։ Այս փուլում 
եռոմեացիները Ք.ա.190թ. Մագնեսիայի ճա
կատամարտում տարած եաղթանակի շնորեիվ 
ծանրագույն եարված եասցրին ամենաեզոր 
եելլենիստական պետությանը։

Ներթափանցման եաջորդ՝ վճռական փուլը 
Միերդատյան պատերազմներն էին արդեն 
Սուլլայի և Պոմպեոսի ակտիվ դերակատար- 
մամբ (Ք.ա. 89-64 թթ.)։

Ք.ա. 90-ական թվականներին Պոնտոսի 
արքա Միհրդատ VI Եվպատորը սկսեց ըն
դարձակել իր տիրույթները հալիս գետից 
արևմուտք ընկած շրջաններում, որոնք 
գտնվում էին հռոմի տիրապետության տակ։ 
հռոմեացիների դրդմամբ Բյութանիայի ար
քան Ք.ա. 89 թ. պատերազմ սկսեց Միերդա- 
տի դեմ, սակայն վերջինս պարտության մատ
նեց նրան և Ասիա պրովինցիայում (նախկին 
Պերգամոնի թագավորությունը) տեղակայված 
եռոմեական զորքին։ Պոնտական զորքը 
առանց դժվարության գրավեց Ասիան, և 
Միերդատի երամանով այստեղ ոչնչացվեցին 
շուրջ 80000 եռոմեական քաղաքացի և իտա- 
լիկներ։ հակաեռոմեական ելույթներ սկսվեցին 
նաև հունաստանում և Մակեդոնիայում։

Միայն Սուլլայի գլխավորությամբ եռոմե- 
ական բանակի եայտնվելը հունաստանում 
շտկեց հռոմի եամար ծայրաստիճան ծանր 
իրավիճակը։ Սուլլան ոչ միայն պարտության 
մատնեց պոնտական երկու բանակներին 
Քերոնեայի և Օրքոմենի մոտ, այլև մուտք 
գործեց Փոքր Ասիա, որով ստիպեց Միերդա- 
տին Ք.ա. 85 թ. կնքել վերջինիս եամար 
ծանր պայմանագիր (Դարդանոսի պայ
մանագիրը)։

հռոմի վերջնական ամրապնդումը արևեթ 
քում և այստեղ նրա եիմնական եակառակորդ 
Պոնտոսի՝ որպես ինքնուրույն պետության վե
րացումը տեղի ունեցան Ք.ա. 70-ական թվա

կաններին։ Դրան նախորդել էր Միերդատի և 
Մեծ հայքի տիրակալ Տիգրան Մեծի դաշինքը։ 
Երկու պետությունների խոշոր նվաճումների 
արդյունքում արևելքում հռոմի գերիշխանո^ 
թյան տակ էին մնացել միայն առանձին 
շրջաններ։ Ստեղծվել էր Տիգրան Մեծի աշ- 
խարեակալ եայկական տերությունը։

Սկզբում Լուկուլլոսը, այնուեետև Պոմպեո 
սը կարողացան եաջողության եասնել Պոնտո
սի դեմ պատերազմներում։ Պոմպեոսը եաջո- 
ղություն ունեցավ նաև եռոմեա-եայկական 
պատերազմում։ Արդյունքում՝ էականորեն 
փոխվեց Առաջավոր Ասիայի քաղաքական 
քարտեզը եօգուտ հռոմի։ Պոմպեոսը կատա
րեց պրովինցիաների վերաձևավորում։ Սելևկ
յան պետության տարածքը վերածվեց Սիրիա 
անունը կրող պրովինցիայի։ Կապադովկիան և 
Մեծ հայքը փաստացի դարձան հռոմից կախ
յալ պետություններ։

Պոմպեոսը պրովինցիաների վրա սաեմա- 
նեց եարկ՝ եկամուտների 10 տոկոսի չափով։ 
Նա նաև բարեփոխումներ կատարեց պրովին
ցիաների կառավարման եամակարգում։ Մաս
նավորապես պատժվեցին պրովինցիալ վար
չակազմում տեղ գտած չարաշաեումների եե- 
ղինակները։ Նա եարկերից ազատեց եելլենա- 
կանացված քաղաքներին։ Վերջիններիս 
տրվեցին անվտանգության երաշխիքներ։

Պոնտոսի խնդրի լուծումը և Մեծ հայքի 
եետ Արտաշատի Ք.ա. 66 թ. պայմանագրի 
կնքումը լուրջ եաջողություն էին։

Հռոմի քաղաքականությունը 
Արևելքում

հռոմի արևելյան քաղաքականությունը էա
կանորեն տարբերվում էր եվրոպականից։ 
Ք.ա. I դարում՝ Արևելքում հռոմի նՎաճումնե
րի պաեին, այստեղ ապրում էին պետականու
թյան և ընդեանրապես քաղաքակրթության 
ենագույն ավանդույթներ ունեցող 
ներ։ Վերջապես այստեղ կային ռազմաքաղա
քական և տնտեսական խոշոր ներուժ ունեցող 
պետություններ՝ Պարթևստանը, Պոնտոսը և 
Մեծ հայքը, որոնք իրենք էին ձգտում ընդար 
ձակել իրենց ազդեցության ոլորտները։ հռոմը 
ստիպված էր եաշվի նստել Արևելքում տիրող 
իրավիճակի եետ։ Պոմպեոսի արշավանքից 
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եետո Պոնտոսի թագավորության վերացումով 
կրճատվեց անկախ պետությունների քանակը։

Արևելքում հռոմի քաղաքական եե- 
տաքրքրությունները երեք տիպի տարածքնե
րի նկատմամբ էին։

Առաջինը Առաջավոր Ասիայի արևմուտ
քում գտնվող շրջաններն էին, որոնք վերած
վեցին եռոմեական պրովինցիաների (Ասիա, 
Ռյութանիա, Պոնտոս, Սիրիա, Պաղեստին, 
Եգիպտոս և այլն)։

Պրովինցիաներում հռոմը եիմնում էր գա
ղութներ, որոնց բնակիչները Իտալիայից եկած 
առևտրականներ, եողատերեր և վաշխառու
ներ էին։ Սրանք կազմում էին պրովինցիաների 
բնակչության արտոնյալ խավը։ Ինչպես և 
Եվրոպայում, այստեղ էլ իրականացվում էր 
եռոմեականացման քաղաքականությունը։ 
հռոմը եենվում էր նաև տեղական ազնվակա
նության վրա, որը ժամանակի ընթացքում 
սկսում էր եռոմեականանալ։

Երկրորդ տիպի շրջաններն էին կազմում 
եռոմեական պրովինցիաների և հայ-պար 
թևական սաեմանների միջև ընկած ու հռոմից 
կախյալ կարգավիճակ ունեցող պետություն
ները։ Դրանք էին Կապադովկիան, Լիկիան և 
Պամֆիլիան մինչև պրովինցիաների վերածվե
լը, ինչպես նաև Կոմմագենեն։ Սրանց արքա
ները ճանաչել էին հռոմի գերիշխանությունը և 
վայելում էին կիսանկախ կարգավիճակ՝ հար
կի վճարման և ինքնուրույն արտաքին քաղա
քականություն չվարելու պայմաններով։ Այս 
երկրները միաժամանակ արգելապատնեշա- 
յին տարածքների դեր էին կատարում մի կող 
մից հռոմի, մյուս կողմից՝ անկախ Պար- 
թևստանի և Մեծ հայքի միջև։ Կախյալ պետու
թյունների մի մասը ժամանակի ընթացքում վե
րածվեց եռոմեական պրովինցիաների։

Երրորդ խմբի մեջ էին մտնում անկախ և 
եզոր պետությունները՝ Պարթևստանը և Մեծ 
հայքը։ հռոմը ենարավորություն չուներ ուղ
ղակի ծավալման միջոցով իր տիրապետու
թյունը եաստատելու նրանց վրա։ Այս պետու
թյունների եետ եարաբերություններում, սկսած 

Օկտավիանոսից, գերիշխում էր դիվանագի 
տական պայքարի քաղաքականությունը, որն 
իրականացվում էր ներքին եակասությունների 
օգտագործման միջոցով։ հռոմը ձգտում էր 
այստեղ ստեղծել եռոմեամետ ուժեր, աջակ
ցում էր Պարթևստանում և Մեծ հայքում ոչ 
եռոմեամետ արքաների դեմ ծավալվող պայ
քարին։ Այդ քաղաքականությունը ամբողջա
պես դրսևորվեց հռոմեական կայսրության գա 
յության ողջ ընթացքում, երբ պայքարը հայքի 
նկատմամբ ազդեցություն ձեռք բերելու եա- 
մար եաճախ եանգեցնում էր տևական պատ^ 
րազմների։ Այդ էր պատճառը, որ Արևելքում 
հռոմը ի վիճակի չէր ծավալվելու կամ վարելու 
այնպիսի եռոմեականացման քաղաքականու
թյուն, ինչպիսին կատարում էր դեռևս գերա
զանցապես տոեմատիրական փուլում գտնվող 
Եվրոպայում։ հռոմի զգուշավոր քաղաքակա
նությունը Արևելքում արմատական գործողու
թյուններ իրականացնելու առումով սկսվեց 
Օգոստոսից։ Ինչպես նշում է եռոմեացի պատ
միչ Սվետոնիոսը, «... նա երբեք ճակատա– 
մարտ կամ պատերազմ չէր սկսի, եթե հա
մոզված չլիներ, որ հադթանակի դեպքում 
կստանա ավելին, քան կկորցնի պատե
րազմի դեպքում»։

Այնուամենայնիվ, ժամանակ առ ժամանակ 
հռոմը փորձեր էր կատարում ընդարձակելու 
իր տիրապետության շրջանակները։ Սակայն 
հռոմի եաջողությունները կարճատև էին, ինչ
պես եղավ կայսր Տրայանոսի պարթևական ար
շավանքի պարագայում։ Նույնիսկ պարթևական 
մայրաքաղաք Տիզբոնի նվաճումը ենարավա 
րություն չտվեց երկար ժամանակով եաստատ֊ 
վելու Միջագետքում։ 1–^ դարերում երբեմն 
տեղի էին ունենում եռոմեա-պարթևական 
պատերազմներ, որոնք, սակայն, ի վիճակի 
չէին խախտելու երկու պետությունների միջև 
եաստատված ուժերի եարաբերակցությունը։ 
հետագա դարերում էլ եռոմեա-պարթևական 
և եռոմեա-սասանյան եակամարտությունը 
շարունակվեց, սակայն կողմերից որևէ մեկի 
եամար առանց էական եաջողությունների։
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Ամփոփում։ Դեպի Արևելք Հռոմի շուրջ երկդարյա ներթափանցումը ավարտվեց 
Ք.ա. 60-ական թվականներին՝ Պոմպեոսի արշավանքի արդյունքում։ Արևելքի երկրնե- 
րում Հռոմը ստիպված էր վարել տարբերակված քադաքականություն։ Այստեդ Հռոմի 
քադաքականության ոլորտում էին ինչպես նրա անմիջական տիրապետությանը 
ենթակա պրովինցիաներ, այնպես էլ կիսանկախ և անկախ պետություններ, որոնց հետ 
Հռոմը պետք է հաշվի նստեր։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ առանձնաեատկությամբ է բնորոշվում հռոմի ներթափանցումը Արևելք։ համառոտ 
ներկայացրեք հռոմի ներթափանցման պատմությունը Առաջավոր Ասիա։

2. Ինչով էր տարբերվում հռոմի արևելյան քաղաքականությունը եվրոպականից։ Որոնք էին 
Արևելքում հռոմի քաղաքական եետաքրքրությունների թիրախ տարածքները. ինչով էին 
դրանք իրարից տարբերվում։ Քաղաքական ի՛նչ մանևրներ էր օգտագործում հռոմը։ Ձեր 
կարծիքով՝ որն էր դրանցից արդյունավետ. ինչու։

3. ժամանակագրական աղյուսակի տեսքով ներկայացրեք հռոմի տարածքային և ռազմա
կան ու դիվանագիտական ձեռքբերումները Արևելքում։
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§ 3. ՀՌՈՄԸ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱՆ

Հուլիոս Կեսարի գալլական 
արշավանքը

Ալպյան լեռներից այն կողմ ընկած եվրո
պական ընդարձակ տարածաշրջանը հռոմի 
արտաքին քաղաքականության տեսադաշտում 
եայտնվեց Կեսարի գալլական արշավանքնե
րի ժամանակ։ Այս բազմաէթնիկ և բազմամշա- 
կույթ տարածքը հռոմի եամար կենսական մեծ 
նշանակություն ուներ երկու առումներով։ Նախ 
այն հռոմին անմիջականորեն սաեմանակից 
էր և ոչ միշտ էր ենարավոր զսպել եյուսիսից 
եաճախակի Ալպյան լեռնանցքները եաղթա- 
եարող և Իտալիան ասպատակող ռազմատենչ 
ցեղերին (կելտեր (գալլեր), գերմանացիներ և 
այլք)։ Երկրորդ՝ Եվրոպան Իտալիային առա
վել մոտ գտնվող նյութական և մարդկային ռե
սուրսների մի անսպառ աղբյուր էր, նաև շուկա, 
որը կարելի էր օգտագործել։ հյուսիսի բարբա
րոսների դեմ եուսալի արգելապատնեշը, բացի 
այդ, նաև եետագա առաջխաղացման եամար 
եարմար եենակետ էր։

հուլիոս Կեսարի գալլական արշավանքնե
րի նախօրեին Գալլիայում տիրում էր լարված 
իրավիճակ՝ կապված կելտական երկու խոշոր 
ցեղամիությունների՝ էդուների և սեկվանների 
միջև եակամարտության եետ։

Ք.ա. 58 թ. գալով Գալլիա՝ Կեսարը ենա- 
զանդեցրեց հելվետներին (ներկայիս ՇՎեյ- 
ցարիայում), իսկ սեկվանները ճանաչեցին 
հռոմի գերիշխանությունը։

հաջորդ տարի Կեսարը եաղթեց բելգերին, 
այնուեետև՝ ծովափնյա արմորիկներին։ Իր 
գալլական արշավանքը Կեսարն ավարտեց 
ակվիտանների նվաճմամբ։ Իսկ Ք.ա. 55 թ. 
նա անցավ նաև հռենոս գետը՝ գերմանական 
ցեղերի տարածքը, որից եետո գերմանացինե
րը դադարեցրին իրենց ասպատակություննե
րը դեպի Գալլիա։

Կեսարի նվաճումները վտանգվեցին 
Ք.ա. 52 թ., երբ եարավային Գալլիայում 
սկսվեց արվերների առաջնորդ Վերցինգե– 
տորիքսի ապստամբությունը։ Ապստամբ
ությանը միացան շատ ցեղեր։ Կեսարը զորքը 
բաժանեց երկու մասի, որոնք ինքնուրույն 
պետք է ճնշեին Գալլիայի տարբեր շրջաննե

րում գործող ապստամբական զորքերի դի
մադրությունը։ Նա անձամբ շարժվեց Վերցին- 
գետորիքսի դեմ և պաշարեց նրա գլխավոր 
քաղաք Գեր գովի ան (ներկայիս Կլերմոնի 
մոտ), սակայն չկարողացավ գրավել այն։

Այս անեաջողությունից եետո Կեսարը 
կրկին միավորեց իր ուժերը և ընթացավ դեպի 
ապստամբների գլխավոր եենակետ Ալեզիա 
ամրոցը։ հռոմեացիները ի վերջո եաջողո> 
թյան եասան։ Վերցինգետորիքսը մաեապատ- 
ժի ենթարկվեց, և Կեսարը վերացրեց ապս 
տամբության օջախները։

Այսպիսով՝ եաջողվեց նվաճել Գալլիան։ 
Այժմ հռոմի տիրապետությունից դուրս էին 
մնում հռենոսից արևելք ընկած գերմանական 
եողերը, ինչպես նաև Բալկաններից եյուսիս 
գտնվող շրջանները։

Հռոմի քաղաքականությունը 
Արևմտյան Եվրոպայում

Գալլիայի նվաճումով սկսվեց հռոմի ակ
տիվ ներթափանցումը Եվրոպայի տարբեր 
շրջաններ։ Շարժումը դեպի Եվրոպա շարու
նակվեց Օգոստոսի և նրա եաջորդների 
օրոք։ Այն իրականացվում էր տարբեր եղա
նակներով։

Ռազմավարական կարևոր նշանակություն 
ունեցող շրջաններում, որոնց բնակչությունը 
անենազանդություն էր դրսևորում, սովորա
բար զենքի ունակ եասուն բնակչության մի 
մասը ֆիզիկապես բնաջնջվում էր կամ 
ստրկության վաճառվում այլ երկրներում։ Այդ
պես եղավ Օգոստոսի օրոք Ք.ա. 25 թ. Ալպյան 
լեռների արևմուտքում՝ կելտական անենա- 
զանդ սալաս կոչվող ցեղի պարագայում։ 
Բնակչության զգալի մասը բնաջնջվեց, իսկ 
մնացած 36 եազարը ստրկության վաճառվեց։ 
Ընդ որում՝ պայմանով, որ առաջիկա 20 տար
վա ընթացքում դրանց տերերը ոչ մեկին 
ազատ չարձակեին։ Նորանվաճ շրջաններում 
կազմակերպում էին պրովինցիաներ կամ 
ավելի մանր վարչական միավորներ՝ եռոմեա
կան կառավարչի գլխավորությամբ։ Այնտեղ 
տեղադրվում էին կայազորներ, կառուցվում 
ամրություններ։ Միաժամանակ եիմնվում էին 
բնակավայրեր, որտեղ բնակեցվում էին եռոմե
ական վերաբնակիչներ և առևտրականներ։
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Նոր նվաճված երկրների յուրացման այս փա
յում հռոմի նպատակը այդ տարածքների 
նկատմամբ հուսայի վերահսկողության ապա
հովումն էր։

Այնուհետև սկսվեց պրովինցիաների յու
րացման քաղաքականության հաջորդ՝ «քա
ղաքակիրթ» փույը, որը երկարատև միջոցա
ռումների շարք էր։ հռոմեացիները գիտակ
ցում էին, որ միայն ռազմական հարկադրան
քով հնարավոր չէ կայուն գերիշխանություն 
ապահովեյ ոչ միայն դեռևս աննվաճ սահմա
նամերձ պրովինցիաներում, այլև արդեն վա
ղուց հպատակեցված շրջաններում։ Անհրա
ժեշտ էր ապահովել տեղի բնակչության հնա
զանդությունը, վերջիններիս ինտեգրումը 
կայսրության քաղաքական, տնտեսական և 
հոգևոր-մշակութային համակարգ։ Այդ նպա
տակով լոյալ ցեղերի բնակչության մի մասին, 
առաջին հերթին՝ ազնվականությանը, տրվում 
էին զանազան արտոնություններ, նույնիսկ 
հռոմեական քաղաքացիություն։ Մասնավորա
պես, կայսր Կլավդիոսը Ք.հ. 48 թ. Գալլիայի 
բնակիչներին շնորհեց հռոմեական սենատում 
ընտրվելու իրավունք։ Որոշ գալլական քաղաք
ների ողջ բնակչությանը տրվեց հռոմեական 
քաղաքացիություն։ հռոմեական իշխանու
թյունները նպաստավոր պայմաններ էին 
ստեղծում տնտեսության զարգացման համար, 
հիմնում էին բարեկարգ ճանապարհներ։ Պրո
վինցիաներ էր ներթափանցում հռոմեական 
մշակույթը (դպրոցների բացում, լատիներենի

Գալլ»րի առաջնորդ Վ»րցին^»տորիքսը 
հանձնում է Հուլիոս Կ»սարին

լայն տարածում, քաղաքաշինության նկատելի 
վերելք և այլն)։

հռոմի խաղաղ էքսպանսիայի լավագույն 
դրսևորումը Գալլիայի հռոմեականացումն է։

Կեսարի արշավանքներից անմիջապես հե
տո Գալլիայի յուրացումն իրականացվում էր 
համեմատաբար խաղաղ եղանակով։ Գալլի- 
ան բաժանվեց երկու վարչական շրջանների՝ 
Գալլիա և Բելգիա։ Կեսարը և նրա հաջորդնե
րը չվերացրին գալլական ցեղերի ավանդա
կան հասարակական-քաղաքական կառուց
վածքը։ Նախկինի պես ցեղերը գտնվում էին 
արքայիկների և ցեղապետների իշխանության 
տակ, որոնք պարտավոր էին ապահովել 
բնակչության լոյալությունը հռոմի հանդեպ և 
հավաքել հարկերը։ Գալլերի հնազանդության 
ապահովման նպատակով արդեն Կեսարը ձգ^ 
տում էր իշխանությունը հանձնել տեղական 
հռոմեամետ ազնվականների ձեռքը։ հռոմին 
հավատարիմ առաջնորդները և ցեղերը ստա
ցան արտոնություններ, ինչպես նաև հողեր։ 
Նրանց մի մասը նույնիսկ հռոմեական քաղա
քացիություն ստացավ։ Կեսարը հանդուրժող 
էր նաև գալլերի ավանդական պաշտամունք
ների հանդեպ։ Գալլ հոգևորականները՝ դրո> 
իդները, շարունակում էին իրականացնել 
իրենց գործունեությունը՝ չնայած այն հանգա
մանքին, որ տաճարներում և սրբավայրերում 
պահվող հարստության զգալի մասը բռնա
գրավվեց և ուղարկվեց հռոմ։ Քաղաքներում և 
որոշ շրջաններում լատիներենը հայտարար
վեց պաշտոնական հաղորդակցության լեզու։ 
Ողջ Գալլիայում մտցվեց հռոմեական դրամա
կան համակարգը, ընդ որում՝ միայն հռոմեա
կան իշխանություններին իրավունք վերա
պահվեց հատել ոսկե դրամ։

Գալլիայի յուրացումով սկսվեց կենտրոնա
կան և արևմտյան Եվրոպայի պատմության 
որակական նոր փուլ։ Եթե մինչ այդ դարեր շա
րունակ հռոմի և Ալպյան լեռներից հյուսիս 
բնակվող ժողովուրդների փոխհարաբերու
թյուններում գերակշռում էին ռազմական բա
խումները, ապա այժմ գալլական ցեղերը դա
դարեցրին ոտնձգությունները հռոմեական 
տիրույթների հանդեպ։ ժամանակակից 
Ֆրանսիայի, Շվեյցարիայի և Բելգիայի գալլե
րը ներառվեցին հռոմի վարչաքաղաքական 
համակարգ և բռնեցին քաղաքակրթության 
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ճանապարհը։ Այդ գործընթացը շարունակվեց 
հետագայում՝ արդեն կայսրության շրջանում, 
երր ի դեմս զայրական (կելտական) աշխարհի՝ 
զգալիորեն ընդլայնվեցին քաղաքակրթության 
տարածման սահմանները։ Այժմ արդեն «րար– 
րարոսական ծայրագավառը» տեղափոխվեց 
հռենոս գետից արևելք՝ սկսվելով հետագայի 
Գերմանիայից և շարունակվելով դեպի Արևել
յան Եվրոպա։

Արևմտյան Եվրոպան 
կայսրության շրջանում

Գալլիայի հռոմեականացման գործընթացը 
շարունակվեց արդեն կայսրության շրջանում։ 
հռոմեական իշխանությունները շարունակա– 
րար ձգտում էին մարդկային և նյութական ռե
սուրսներով արտակարգ հարուստ այս 
կարևոր տարածքը ներառել կայսրության քա
ղաքական, տնտեսական և հոգևոր֊մշակու– 
թային համակարգ։ Առաջին հերթին կարգա
վորվեց Գալլիայի նկատմամր իրականացվող 
հարկային համակարգը։ Օգոստոսից սկսած՝ 
15 տարին մեկ անգամ կատարվում էր գույ
քագրում և դրան համապատասխան հարկի 
չափի սահմանում։ Գալլիայի տարածքում 
իրականացվող յուրաքանչյուր տնտեսական 
գործարք (առք ու վաճառք, ներմուծում և ար 
տահանում և այլն) ենթակա էր հարկման։

Գալլիայի կարևոր ռազմավարական կենտ
րոններում և գերմանական ցեղերին նայող 
սահմանային կետերում տեղադրվեցին հռոմե
ական կայազորներ։ Դեռևս Կեսարի արշա
վանքներից մի քանի տարի անց հռոմեական 
զինվորների ընդհանուր թիվը այստեղ հասավ 
շուրջ 100 հազարի։ Մոտավորապես այդքան էլ 
հռոմեացի վերարնակիչների հողեր տրա
մադրվեցին։ Տասնյակ հազարավոր հռոմեացի 
առևտրականներ և այլ զրաղմունքի տեր ան
ձինք մշտապես գտնվում էին Գալլիայում։ 
Արանով հռոմեացիները ձգտում էին իրենց 
համար ստեղծել ամուր սոցիալական հենա
րան, այն նույն քաղաքականությունը, որ իրա
կանացնում էին Արևելքում։

Այնուամենայնիփ հռոմեական տիրապե
տությունը Գալլիայում ունեցավ իր կարևոր 
դրական հետևանքները։

Առաջինը Գալլիայի տնտեսության շարու

նակական վերելքն էր, հատկապես գյուղա
տնտեսության րնագավառում։ Ք.հ. 1-11 դարե
րում կտրուկ աճեցին նախկինում անմշակ հո
ղերի յուրացման ծավալները։ Երկրագործու
թյունը, մասնավորապես հացահատիկի մշա
կումը վերածվեց Գալլիայի տնտեսության 
հիմքի։ Առաջացան խոշոր երկրագործական 
տնտեսություններ, որոնք պատկանում էին 
հռոմեացիներին և տեղական ազնվականո> 
թյանը։ Աճեց խոշոր քաղաքների և րնակա- 
վայրերի թիվը։

Զգալի վերելք ապրեցին հանքարդյունարե- 
րությունը, արհեստագործությունը և առևտու
րը։ հռոմեացիները Գալլիայում ստեղծեցին 
ր ար եկար գ ճանապարհների համակարգ։ 
Դրանք շուրջ 10 մետր լայնությամր՝ սալա
պատ ճանապարհներ էին, որոնք հեշտացրին 
ներքին երթևեկը և զգալիորեն նպաստեցին 
առևտրի զարգացմանը։ Մեծ վերելք ապրեց 
քաղաքաշինությունը։ Դրանք կառուցվում էին 
հռոմեական քաղաքների օրինակով, միասնա
կան նախագծով։ Քաղաքները Գալլիայի հռո 
մեականացման կարևոր օղակներից էին։ Այս
տեղ էր րնակվում հռոմեական կենցաղը յու
րացրած գալլական ազնվականության մեծ 
մասը, որով ապահովվում էր մշտական կապը 
գյուղական համայնքների հետ, և հեշտացվում 
էր վերջիններիս վերահսկողությունը։

հռոմեականացման գործընթացի առավել 
կարևոր ուղղությունը լատիներենի ներդ
րումն էր Գալլիայում։ Գալլական ազնՎակա-

օր^ային ճակատամարտ •ալլ»րի 
և հռրմ»ացին»րի միջև
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նության վերնախավը արագ յուրացրեց լա
տիներենը՝ փորձելով նմանվել նվաճողնե
րին՝ դրանից րխող հետևանքներով։ Ք.հ. I դ. 
գալլական քաղաքների րնակչության խո
սակցական լեզուն, ի տարրերություն գյուղա
կան շրջանների, գերազանցապես լատինե
րենն էր։ Այն դասավանդվում էր դպրոցնե
րում, պաշտոնական լեզու էր րանակում, որ
տեղ ծառայում էին շատ գալլեր։ Լատիներե
նի ներդրմանը շատ նպաստեց այն հանգա
մանքը, որ գոյություն չուներ միասնական 
կելտերեն, այլ կային ընդամենը րարրառներ։ 
Բացի այդ, կելտերը չունեին սեփական գիր և 
օգտվում էին լատինական այրուրենից։ Արդ

յունքում արդեն կայսրության վերջին փուլում 
լատիներենը դարձավ Գալլիայի րնակչու
թյան մեծ մասի լեզուն։

Գալլիա հռոմի ներթափանցման և այնտեղ 
իրականացված հռոմեականացման քաղաքա
կանության արդյունքում Գալլիան աստիճա- 
նարար կորցրեց իր էթնիկ-մշակութային նկա
րագիրը։ հռոմին մոտ գտնվող կամ տնտեսա
կան և ռազմավարական կարևոր նշանակու
թյուն ունեցող շրջանները մեծ մասամր ին
տեգրվեցին հռոմեական կայսրության կյան
քում։ Միայն առանձին հեռավոր շրջաններն 
էին դեռևս որոշակիորեն դուրս մնում հռոմեա- 
կանացումից։

Ամփոփում։ Ք.ա. I դարում Հռոմը, տիրելով Արևմտյան Եվրոպայի մեծ մասին, ձեռ
նամուխ եղավ դրա յուրացմանը։ Այն իրականացվում էր նպատակասլաց քաղաքակա
նության միջոցով։ Սկզբում հռոմեացիները ճնշում էին հակահռոմեական ելույթները, 
գրավված տարածքները միավորում էին պրովինցիաներում և սահմանամերձ գոտինե– 
րում կառուցում էին ամրություններ։ Վերջապես՝ Հռոմը Գալլիայում սկսեց իրականաց– 
նել հռոմեականացման նպատակասլաց քաղաքականություն, որի արդյունքում այս ըն
դարձակ տարածաշրջանը հիմնավորապես ինտեգրվեց կայսրության մեջ։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչու էին հռոմեացիները մեծ ուշադրություն դարձնում Ալպյան լեռներից հյուսիս ընկած 
եվրոպական տարածաշրջանին։ Պաշտպանական նկատառումով ի՛նչ քայլեր ձեռնարկե
ցին հռոմեացիները։

2. Եվրոպայի տարրեր շրջանների հանդեպ հռոմը տարրեր քաղաքականություն էր վարում. 
փաստերով հիմնավորեք այս պնդումը։

3. Կեսարի արշավանքներից անմիջապես հետո ի՛նչ եղանակով էր իրականացվում Գալլիա
յի հռոմեականացումը։ Վարչական ի՛նչ շրջանների այն րաժանվեց։

4. Գալլիայի հռոմեական յուրացումը ինչ նշանակություն ունեցավ Եվրոպայի պատմության մեջ։ 
Ք. հ. 1-111 դարերում Եվրոպայի որ մասն էր համարվում «րարրարոսական ծայրագավառ»։

5. Կայսրության շրջանում ի՛նչ նորություններ մտան Գալլիայի հռոմեականացման քաղաքա
կանության մեջ։ Ներկայացրեք Գալլիայի հռոմեականացման հիմնական արդյունքները։
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Թ»մա 8. ՀԻՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՎԱՐՏԸ

§ 1. ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
111^ ԴԱՐԵՐՈՒՄ

Պրինցիպատից դոմինատ

III դարում հռոմեական կայսրությունը 
նշանակալից կորուստներ կրեց, որ կապված 
էր Սևերոսների արքայատոհմի օրոք ներքա
ղաքական կյանքում տիրող ճգնաժամի հետ։ 
Դանուրյան պրովինցիաներում գոթական ցե
ղերը, իսկ Գալլիայում գերմանական ալեման– 
ներն ու ֆրանկները սպառնում էին հռոմեա
կան տիրույթներին։ Իրենց հերթին գալլերը 
փորձեցին անկախանալ հռոմից և ստեղծե
ցին սեփական պետություն։ Իսկ արևելքում 
սասանյան արքա Շապուհ 1-ը պարտության 
մատնեց հռոմեական րանակին Եդեսիայի 
մոտ՝ գերելով նույնիսկ կայսր Վալերիա– 
նոսին։

Ավրելիանոսի օրոք նոր սպառնալիք 
ստեղծվեց Եվրոպայում։ Կայսրը ստիպված էր 
ապահովության համար զորքերը և հռոմեա
կան վերարնակիչներին տեղափոխել Դանուրի 
ձախափնյակ. գոթերը, սարմատները և 
նարկոմանները գրավեցին Դակիա պրո
վինցիան։ Քանի որ րարրարոսները սպառնում 
էին նաև Իտալիային, հռոմ քաղաքի շուրջը 
կառուցվեց նոր պարիսպ։

Այս իրավիճակում զինվորական վեր
նախավի աջակցությամր կայսր հռչակվեց 
ծագումով իլլիրիացի Դիոկղետիանոսը 
(284-305 թթ.)։

Դիոկղետիանոսն անցկացրեց ռազմավար- 
չական մեծ րարեփոխումներ, որոնց նպա
տակն էր ապահովել անծայրածիր կայսրու
թյան արդյունավետ կառավարումը, ինչպես 
նաև վերանվաճել կորցրած տարածքները։ Նա 
կայսրությունը րաժանեց երկու մասի՝ արևել
յան (կենտրոնը՝ Նիկոմեդիա՝ Փոքր Ասիա
յում) և արևմտյան (կենտրոնը՝ Միլան), որոն
ցից յուրաքանչյուրում կառավարում էր 
օգոստոս տիտղոսը կրող անձ։ Արևելքը նա 

վերցրեց իրեն, իսկ արևմուտքում նշանակվեց 
Մաքսիմիանոսը։ Օգոստոսներն ունեին 
մեկական տեղակալներ՝ կայսրեր, որոնց 
նստավայրերը առավել վտանգավոր սահմա
նամերձ շրջաններում էին։ Վերջիններիս կնու
թյան տրվեցին օգոստոսների դուստրերը՝ 
պայմանով, որ 20 տարի անց նրանք դառնալու 
էին օգոստոսներ։ Կառավարման այս համա
կարգը կոչվեց քառապետություն (տետ^ 
րարխիա)։

Կայսրությունը րաժանվեց 12 դիոցեզնե– 
րի, որոնք էլ իրենց հերթին՝ պրովինցիանե
րի։ Վերջիններիս չափսերը փոքրացվեցին, 
իսկ քաղաքացիական և ռազմական գործա
ռույթներն անջատվեցին միմյանցից։ Դրա 
նպատակը պրովինցիաների կառավարիչների 
ինքնուրույնության սահմանափակումն էր։

Կատարվեց նաև ռազմական րարեփոխում։ 
Ավելացվեց րանակի թվակազմը ի հաշիվ 
նախկին ստրուկների, կոլոնների և կայսրու
թյան տարածքում վերարնակված րարրարոա 
ների։ Բանակում ընդգրկվեցին նաև կայսրու
թյան սահմաններում րնակվող րարրարոսնե- 
րի ջոկատներ (ֆեդերատները)։ Բանակը 
րաժանվեց երկու խմրի՝ սահմանապահ և շար 
ժունակ զորամասերի։ Վերջիններս տեղակայ
վում էին երկրում և կարիքի դեպքում ուղարկ
վում այս կամ այն ուղղությամր։

Այսպիսով՝ Դիոկղետիանոսի օրոք 
ավարտվեց պրինցիպատը, և հիմք դրվեց 
կառավարման նոր եղանակին՝ դոմինատին 
(լատ.՝ «տեր»)։ Դրա էությունն այն էր, որ 
ստեղծվեց ռազմական միապետություն՝ մեկ 
անձի անսահմանափակ իշխանությամր։ 
Կայսերական իշխանությունը աստվածաց
վում էր։ Կայսրության րոլոր քաղաքացիները 
համարվում էին կայսեր, այլ ոչ պետության 
հպատակները։

Դիոկղետիանոսի՝ իշխանությունից հրա- 
մարվելուց հետո արևմտյան կայսրության օգոս
տոսի որդին՝ Կոստանդինը, վերացրեց տետ^ 
րարխիան (քառապետություն) և դարձավ կայա
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Բարբարոսն»րի կողմից Հռոմի
•րա^ումն ու այրումը

րության միանձնյա կառավարիչ (306-337 թթ.)։ 
Այնուամենայնիվ, նա պահպանեց Դիոկղեաի– 
անոսի ստեղծած քառամաս վարչական համա
կարգը. դրանցից յուրաքանչյուրը կոչվում էր 
պրեֆեկտուրա։ Դրանց կառավարիչները 
կոչվում էին պրեֆեկտներ, որոնք անմիջա
կանորեն ենթարկվում էին կայսերը։

330 թ. Կոստանդինը հեռացավ հռոմից հ 
մայրաքաղաք հռչակեց Բոսֆորի ափին 
գտնվող Բյուզանդիոն քաղաքը, որը վերան
վանվեց Կոստանդնուպոլիս։

Կոստանդինի կարհորագույն ձեռնարկում
ներից էր 325 թ. Նիկեայի ժողովում քրիս
տոնեական կրոնի պարտադիր դոգմաների 
ընդունումը. կայսրն անձամբ մասնակցում էր 
ժողովին։ Չնայած հեթանոսական ծեսերը դեռ 
շարունակվեցին մինչհ դարավերջ, սակայն 
քրիստոնեությունը դարձավ միակ կրոնը։ 
Կայսրության խոշոր քաղաքներում (Երուսա- 
ղեմ, Անտիոք, Այեքսանդրիա, հռոմ, Կոս
տանդնուպոյիս) ստեղծվեցին եպիսկոպոսո> 
թյուններ, որոնց առաջնորդները ստացան 
պատրիարք տիտղոսը։ Իսկ հռոմի հ 
Այեքսանդրիայի պատրիարքները կոչվում էին 
նահ պապեր։ Կայսրության տարածքում 

քրիստոնեության պաշտոնականացմանը 
չխանգարեց նույնիսկ կայսր Հուլիանոսի 
(361-363) փորձը՝ վերականգնելու հեթանո 
սությունը։

Այսպիսով՝ Կոստանդինի օրոք հռոմեա
կան կայսրությունում վերջնականապես հաղ
թանակ տարավ դոմինատը՝ կայսեր անսահ
մանափակ, աստվածացված իշխանությունը։

Բարբարոսները երկու 
կայսրությունների սահմաններին

Կայսրության հյուսիսային սահմաններում 
յուրջ սպառնայիք ներկայացնող բարբարոս
ները զգալիորեն ակտիվացան IV– V դարերի 
ընթացքում։ Այս ընթացքում Եվրոպայի տար
բեր շրջաններում շարունակվում էր ցեղային 
միությունների ձհավորման գործընթացը, 
որում հատկապես ակտիվ էին գերմանական 
ցեղերը։ Ահ ծովի հյուսիսային ափերին ստեղծ
վեցին արհելյան հ արհմտյան գոթերի միու
թյունները։ հռենոս հ Դանուբ գետերի ավա
զանում ձհավորվեցին ֆրանկների, սաքսե
րի, ալեմանների, լանգոբարդների, բուր– 
գունդների հ վանդալների միությունները։ 
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Օդեր և Վիսլա գետերից արևելք և հարավ 
կազմավորվեցին սլավոնական տարրեր ցե- 
ղամիություններ։

Սրանց հարարերությունները կայսրության 
հետ սովորարար խաղաղ րնույթ էին կրում։ 
Բարրարոսական ցեղերի տոհմային ավագա
նին կանոնավոր շփումներ ուներ կայսրության 
պրովինցիալ վարչակազմի հետ։ Նրանցից 
շատերը արագորեն յուրացնում էին հռոմեա
կան ազնվականության կենցաղը, առավել 
զարգացած ցեղերի կյանքում աստիճանարար 
մուտք էր գործում նստակյաց երկրագործա
կան և արհեստագործական կենցաղավարու
թյունը։ հաճախ րարրարոսական րնակչու- 
թյան մեծ մասը, կայսրության համաձայնու
թյամբ, փոխադրվում էր նրա տարածք՝ վարձու 
զինծառայության պայմանով։ Վերջին հանգա
մանքը որոշակիորեն փոփոխում էր կայսրու
թյան հյուսիսային պրովինցիաների րնակչու
թյան ազգագրական պատկերը։

Այնուամենայնիվ, պարենի պաշարները 
լրացնելու ցանկությունը երրեմն ավարառուա
կան արշավանքների պատճառ էր դառնում։ 
Այս հարցում հատկապես կարևոր դերակա
տարում ունեին կայսրության սահմաններից 
առավել հեռու ապրող ցեղերը։ Թե մեկը, թե 
մյուսը ժամանակ առ ժամանակ լրջորեն ան
հանգստացնում էին կայսրության սահմանա
մերձ շրջանների րնակչությանը։

Բարրարոսների ճնշումը կայսրության վրա 
հատկապես ուժեղացավ՝ կապված արևելքից 
հոների տեղաշարժի հետ։ Վերջիններս 375 թ. 
ջախջախեցին գոթերին, որոնք ստիպված էին 
ապաստան խնդրել Արևելյան կայսրության 
կայսր Վաղեսից՝ խոստանալով անցնել զին
ծառայության։ Չստանալով խոստացված պա
րենային օգնությունը՝ նրանք ապստամրեցին և 
շարժվեցին դեպի Կոստանդնուպոլիս։ 378 թ. 
Ադրիանապոլսի մոտ գոթերը պարտության 
մատնեցին կայսերական զորքին. Վաղեսը 
զոհվեց ճակատամարտում։ Իրավիճակը որո
շակիորեն րարելավվեց Թեոդոս կայսեր 
օրոք, որը գոթերին րնակեցրեց Բալկաննե- 
րում՝ որպես ֆեդերատներ։ Այնուամենայնիվ, 
այլևս չկարողանալով պահպանել վերահսկա 
ղությունը ողջ կայսրության նկատմամր՝ նա 
395 թ. այն րաժանեց երկու մասի։ Արևելյան 
մասում կայսր հռչակվեց նրա ավագ որդի

Արկադիոսը, իսկ արևմուտքում՝ կրտսերը՝ 
Հոնորիոսը։ Այսպիսով՝ հռոմեական կայս
րությունը վերջնականապես րաժանվեց երկու 
ինքնուրույն կայսրությունների։

Այս իրադարձությունից հետո Արևմտյան 
կայսրությունը արագորեն սկսեց անկում ապ
րել։ Դրա հիմնական պատճառն այն էր, որ 
րարրարոսները արևելքից արևմուտք շարժ
ման ընթացքում անխուսափելիորեն պետք է 
րախվեին Իտալիայի հետ։ Առժամանակ հոնո 
րիոսին հաջողվում էր կասեցնել րարրարոսնե- 
րի հարձակումները, որին նպաստեց արքունի
քում կարևոր դեր ունեցող, ծագումով վանդալ 
Ստիլիխոնի գործունեությունը։ Վերջինս հետ 
մղեց վեստգոթերի հարձակումը, Իտալիայի 
մատույցներն ամրացնելու նպատակով 407 թ. 
հետ կանչեց Բրիտանիայում գտնվող լեգիոն
ները։ Սրանով ավարտվեց կայսրության ար 
դեն ձևական տիրապետությունը Ալպերից 
հյուսիս։ Սակայն հաջորդ տարի Ստիլիխոնի 
սպանությունը հնարավորություն ընձեռեց րար 
րարոսներին անցնելու հարձակման։ 410 թ. 
վեստ գոթական զորքը Ալարիխի գլխավա 
րությամր գրավեց և ավերեց հռոմը։ Միայն 
Ալարիխի մահից հետո վեստգոթերը հեռա
ցան Գալլիա, որտեղ ստեղծեցին թագավորու
թյուն՝ Թուլուզ մայրաքաղաքով (418 թ.)։ 
Ավելի ուշ նրանք նվաճեցին նաև Պիրենեյան 
թերակղզու մեծ մասը։ Նրանց ճնշման տակ 
այստեղ նախկինում հաստատված վանդալնե
րը և ալանները հեռացան Աֆրիկա, որտեղ 
ստեղծեցին թագավորություն՝ Կարթագեն 
մայրաքաղաքով։

Արևմտյան կայսրության վերջին ռազմա
քաղաքական ձեռնարկումը հոների արշավան
քի դեմ դիմադրության կազմակերպումն էր։ 
451 թ. Գալլիայում՝ Կատալաունյան դաշ
տում, հռոմեական-գերմանական-գալլական 
միացյալ րանակը զորավար Աեցիոսի գլխա- 
վորությամր պարտության մատնեց հոներին։ 
Իսկ 476 թ. Իտալիայում տեղակայված գերմա
նական վարձու զորքերի հրամանատար Օդո– 
ակրը գահընկեց արեց վերջին կայսր մանկա
հասակ Հռոմուլոս Ավգուստուլոսին, որով էլ 
ավարտվեց Արևմտյան կայսրության գոյու
թյունը։ Կայսերական պատվանշանները (թա
գը և հագուստը) Օդոակրը ուղարկեց Կոա 
տանդնուպոլիս՝ արևելյան կայսերը։
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Ամփոփում։ Դեռևս Դիոկղետիանոսից սկսված վարչաքաղաքական բարեփոխումնե
րը և 395 թ. կայսրության բաժանումը երկու մասի ի վիճակի չեղան պահպանելու Հռոմե
ական կայսրության տարածքային ամբողջականությունը։ Դրա պատճառը ոչ այնքան 
ներքին խնդիրներն էին, որքան Եվրոպայի տարբեր ժողովուրդների քաղաքական ակտի
վության աննախադեպ աճը՝ «բարբարոսական» պետականությունների կազմավորումը։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ո՞րն էր հռոմեական կայսրության III դարում ունեցած տարածքային կորուստների գլխա
վոր պատճառը։ Ովքեր էին կայսրության հակառակորդները։

2. Ռազմավարչական ի՛նչ րարեփոխումներ անցկացրեց Դիոկղետիանոս կայսրը։ Ի՞նչ էր 
քառապետությունը. պարզարանեք կառավարման այդ համակարգը։ Ինչով էր տարրեր 
վում դոմինատը պրինցիպատից։ Ո՞րն էր դոմինատի էությունը։

3. Ինչու Կոստանդինը վերափոխեց տետրարխիան։ Ձեր կարծիքով՝ ինչու նա մայրաքա
ղաքը տեղափոխեց Բյուզանդիոն։ Վերհանեք Նիկեայի տիեզերական ժողովի նշանա
կությունը։

4. Ցեղային ի՛նչ միություններ էին կազմավորվել և Եվրոպայի եր տարածքներում. թվարկեք 
դրանք։ Ներկայացրե°ք դրանց և հռոմեական կայսրության հարարերությունները մինչև 
հոների արշավանքները։

5. Պարզարանե°ք հոների տեղաշարժերի և հարձակումների հետևանքները րարրարոսների 
ցեղային միությունների վրա։

6. Ինչո՞ւ Թեոդոս կայսրը երկու մասի րաժանեց կայսրությունը։ Վերհանե°ք Արևմտյան հռո
մեական կայսրության անկման պատճառները։
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§ 2. ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԵՐԿՐՆԵՐԸ 
ՀԵԼԼԵՆԻՍՏԱԿԱՆ 
ԴԱՐԱՇՐՋԱՆՈՒՄ

Պարթևական պետությունը

Սելևկյանները հազիվ մի քանի տասնամ
յակ կարողացան պահպանել իրենց լայնածա
վալ տերության արևելքը։ Արդեն Ք.ա. III դարի 
կեսերին նրանից անջատվեցին և անկախա- 
ցան Ռակտրիան (ներկայիս Աֆղանստանի 
հյուսիսը և Ամուդարյա գետի աջափնյակը) և 
Պարթևստանը։

Պարթևների առաջին արքան Արշակն էր, 
որի անունով էլ արքայատոհմը սկսեց կոչվել 
Արշակունի։ Սկզրնական շրջանում Պար 
թևստանը համեմատարար փոքր տարածք էր 
զրաղեցնում և մեծ դժվարությամր էր պահպա
նում իր անկախությունը։ Արշակի որդի 
Տրդատ 1-ը միայն տարածքային զիջումների 
գնով պահպանեց իր պետությունը սելևկյան 
արքա Անտիոքոս 111-ի արևելյան արշավանքի 
ընթացքում։

Պարթևստանի վերելքը սկսվեց Միհրդատ 
1-ի օրոք (Ք.ա. 171-138 թթ.), երր պետությու
նը տարածվեց հինդուքուշի լեռներից մինչև 
Եփրատ։ Սակայն դրանից մի քանի տարի անց 
Պ ար թևստ անը ենթար կվե ց ար ևելքի ց 
թոխարների հարձակմանը։ Պարթևական 
երկու արքաները՝ Հրահատ 11-ը և Արտա– 
վան 1-ը, զոհվեցին թոխարների դեմ պատե
րազմում։ Միայն Միհրդատ 11-ին հաջողվեց 

կանգնեցնել հակառակորդին։ Արքան նույնիսկ 
փորձ կատարեց մերձենալ հռոմի հետ՝ դես
պան ուղարկելով Սուլլայի մոտ։

Պարթևական պետության հզորացմանը 
ծանր հարված հասցրեց Մեծ հայքի արքա 
Տիգրան Մեծը՝ նրանից զավթելով զգալի տա
րածքներ։ Սակայն Տիգրանի անհաջողությունը 
հռոմի դեմ պատերազմում կրկին խթանեց 
պարթևների ակտիվությունը։ Ք.ա. 53 թ.՝ Խա֊ 
ռանի ճակատամարտից հետո, պարթևները 
գրավեցին Սիրիան։ Պարթևական արքա Հրա
հատ 1^–ը պարտության մատնեց Ան տոնի ու
սին նրա՝ Ք.ա. 36 թ. արևելյան արշավանքում։

Այս պահից պարթևա-հռոմեական հարա- 
րերություններում հաստատվեց երկարատև 
խաղաղություն։ Պարթևստանը այս տևական 
շրջանում վերածվեց Առաջավոր Ասիայի հզա 
րագույն տերության, որի հետ հռոմը ստիպ
ված էր մշտապես հաշվի նստել։

հռոմի ակտիվությունը Արևելքում վեր
սկսվեց կայսր Տրայանոսի արշավանքով։ Մխ 
այն կայսեր մահը փրկեց պարթևներին հետա
գա կորուստներից։ Տրայանոսի հաջողություն
ները կրկնեցին Մարկոս Ավրելիոսը 164 թ. և 
Սեպտիմիոս Սևերոսը՝ 198-199 թթ.։ Պար
թևական վերջին արքա Արտավան V-ը հռո
մեացիներից հետ նվաճեց Միջագետքը, 
կայն մի քանի տարի անց՝ 226 թ., Պարթևա
կան պետությունը անկում ապրեց սասանյան
ների ապստամրության հետևանքով։ Արտաշի 
րի րարձրացրած ապստամրությունն ավարտ
վեց հաջողությամր, իսկ Արտավան V-ը 
սպանվեց։

Ս»լևկյան 
տ»րության 
խոշորաձայն 
քաղաքն»րից 
մ»կի՝ Ապամ»այի 
ա^րակն»րը
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Պարթևական պետությունը քաղաքա
կրթական տարրեր աստիճանների վրա 
գտնվող, նաճախ կիսանկախ երկրների միու
թյուն էր։ Բուն Պարթևստանը և իրանալեզու 
շրջանները րաղկացած էին արքայատոհմի 
անդամների կողմից կառավարվող մարզե
րից, որոնց կառավարիչները նաճախ իշխում 
էին ժառանգարար (Ատրպատական, Ֆարս, 
էլամ)։ Այս կառավարիչներն ունեին սեփական 
զորք, իսկ ոմանք նույնիսկ դրամ էին նատում։ 
Հռոմեացի պատմիչ Պլինիոսի համաձայն՝ 
պարթևներին ենթակա էին 18 թագավորու– 
թյուններ։ Տերության առավել զարգացած 
շրջանը արևմտյանն էր։ Հատկապես Միջա– 
գետքը և Սիրիան տիպիկ հելլենիստական տա
րածքներ էին, որտեղ գերիշխում էր քաղաքային 
կենցաղը, իսկ հոգևոր և նյութական մշակույթը 
հիմնավորապես հելլենականացած էր։

Պարթևստանի կառավարման համակարգը 
լիովին արտացոլում էր տերության րազմա- 
շերտ կառուցվածքը։ Գոյություն չուներ պետա
կան կառավարման միասնական համակարգ։ 
Հաճախ պահպանվում էին նվաճված երկրում 
նախկին ժամանակներից մնացած կառավար 
ման մարմինները։ Պարթևական արքաները 
հաշվի էին նստում տերության կազմում 
գտնվող երկրների առանձնահատկություննե
րի ու ավանդույթների հետ։

Բուն Պարթևստանում վարչական ստորին 
միավորը դիզպատն էր՝ րնակավայրի կա
ռավարիչը, որը ենթարկվում էր ավելի խոշոր 
վարչական միավորի կառավարչին՝ շահրա– 
պին։ Վերջինս էլ ենթակա էր մարզբանին։ 

Տերության արևմուտքում պահպանվում էին 
հելլենիստական վարչական տիտղոսները՝ 
ստրատեգոս, արխոս։ Միայն հզոր արքա
յական իշխանության պայմաններում էր հնա
րավոր իրականացնել այսպիսի տարարնույթ 
վարչական կառույցի վերահսկողությունը։ 
Արքայական իշխանության թուլացման կամ 
ծանր պատերազմների շրջանում տերության 
ինքնուրույն միավորները սկսում էին 
դրսևորել կենտրոնախույս միտումներ։ Դա 
հատկապես զգացվեց արդեն Ք.հ. 1-111 դա
րերում, երր տերության կազմում գտնվող 
որոշ երկրներ փաստացի դուրս եկան պար
թևական արքաների վերահսկողությունից։ 
Այսպես՝ 58 թ. անկախացավ Վրկանիան, 
որի արքան նույնիսկ դեսպանություն ուղար
կեց Հռոմ։ III դարի սկզրին տերության կազ
մից դուրս եկավ Ֆարսը, որի արքան 
ընդունեց շահ (արքա) տիտղոսը։

Հնդկաստանը մաուրյան 
հարստության շրջանում

Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքից 
մի քանի տարի անց նվաճողների դեմ 
սկսվեց ապստամրություն՝ Մաուրյան տոհ
մի ներկայացուցիչ Չանդրագուպտայի 
գլխավորությամր։ Նա վտարեց մակեդոնա
ցիներին, իսկ Ք.ա. 305 թ. հաջողության հա
սավ Հնդկաստան արշաված Սելևկոս 1-ի դեմ 
պատերազմում։ Սելևկյանները ստիպված էին 
Չանդրագուպտային զիջել զգալի տարածք
ներ Աֆղանստանում և Իրանում։ Նորա-

0աուրյան 
հարստություն. 

Աշոկա
Ցին կայսրություն.
Ցին Շի Ցուանդի
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Սանչի ստուպայի դարպասն»րը 
0աուրյան դինաստիայի ժամանակաշրջան

ստեղծ պետության կենտրոնական մասն 
ընդգրկում էր Մագադհան՝ Գանգեսի հով
տում, որի մայրաքաղաքն էր Պատալի– 
պուտրան։ Չանդրագուպտային փոխարի
նեց որդին՝ Աշոկան (Ք.ա. 268-231), որի 
օրոք Մաուրյան պետությունը հասավ իր եզո 
րության րարձրակետին։

Պետությունը տարածվում էր գրեթե ողջ 
թերակղզու վրա՝ ընդգրկելով նաև զգալի տա
րածքներ Հնդկաստանից արևմուտք։ Աշոկան 
ստեղծեց պետական կառավարման այնպիսի 
համակարգ, որն ապահովում էր ահռելի տե
րության կառավարումը։ Տերությունը րաժան- 
վեց 5 փոխարքայությունների, որտեղ կառա
վարում էին արքայատոհմի անդամները։ Փոխ 
խարքայությունները իրենց հերթին րաժան- 
վում էին ավելի մանր վարչական միավորների։ 
Արքային կից գործում էր արքայական խոր 

հուրդը, որի անդամները րարձրագույն 
ազնվականության ներկայացուցիչներն էին։ 
Արքան իր մերձավորների հետ հաճախ շրջում 
էր երկրով, որպեսզի անձամր վերահսկի փո
խարքաների գործունեությունը։

Պետությունն ամրապնդելու ճանապարհին 
կարևոր խնդիր էր տերության տարրեր շրջան
ների րնակչության միջև հոգևոր կապերի սեր 
տացումը, քանի որ յուրաքանչյուր երկիր ուներ 
իր սեփական կրոնապաշտամունքային համա
կարգը։ Չվերացնելով մյուս կրոնները՝ Աշոկան 
համապետական կրոն հռչակեց բուդդայա
կանությունը։

Մաուրյան պետությունը Աշոկայից հետո 
սկսեց թուլանալ հատկապես հունա-րակտ- 
րիական պետության արշավանքից հետո։ 
Ք.ա. 180 թ.՝ մաուրյան վերջին արքայի սպա
նությունից հետո, իշխանության եկավ նոր՝ 
Շունգերի արքայատոհմը։

Մաուրյան տերությունը Հնդկաստանի 
պատմության մեջ առաջին համահնդկական 
պետությունն էր, որի արքաները փորձում էին 
ստեղծել մեկ միասնական քաղաքական, 
տնտեսական և հոգևոր-մշակութային հա
մակարգ։

Չինաստանը
Ցին կայսրության շրջանում

Ք.ա. V–III դարերում Չինաստանը րա- 
ժանված էր մի շարք խոշոր և մանր թագավո 
րությունների՝ Հան, Չժաո, Ցին և այլն։ Ընդ
հուպ մինչև Ք.ա. III դարը սրանցից Ցին պե
տությունը երկրորդական նշանակություն 
ուներ։ Արքաների հիմնական մտահոգությունը 
երկիրը րարեփոխումների միջոցով ամրա
պնդելն էր։ Այդ ասպարեզում կարևոր նշանա
կություն ունեցան րնակչության րաժանումը 
20 գույքային խմրերի, րանակի վերակազմա
վորումը (նոր զորամասերի ստեղծում, մար 
տավարման նոր եղանակ), հարկային համա
կարգի րարելավումը։

Ք.ա. IV դարի վերջերից Ցինի արքաները 
սկսեցին նվաճողական պատերազմներ։ Ք.ա. 
241 թ. նրանց հաջողվեց պարտության մատ
նել չորս թագավորությունների միացյալ րա- 
նակին, իսկ Ք.ա. 221 թ. Ցինի արքա Ին Չժե– 
նը հաղթեց վերջին հակառակորդներին։ Նա 
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ընդունեց Հուանդի տիտղոսը և այդուհետ սկ
սեց կոչվել Ցին Շի Հուանդի՝ «Ցինի առաջին 
կայսր»։ Մայրաքաղաք հռչակվեց Չանանը։ 
հետագայում կայսրը գրավեց նաև հարավա
յին Չինաստանը, իսկ հյուսիսում վտարեց քոչ
վոր հոներին։ Քոչվորների առջև պատնեշ 
ստեղծելու նպատակով նա կառուցեց Չինա
կան մեծ պարիսպը՝ շուրջ 5000 կմ երկարո> 
թյամր։

Ցին Շի հուանդին կատարեց վարչական 
րարեփոխումներ՝ կայսրությունը րաժանելով 
40 մարզերի։ Կայսրը ձգտում էր ստեղծել մի
ասնական ժողովուրդ՝ միասնական կառա
վարման համակարգով և մտայնությամր։ Ար
գելվեց տարրեր մարզերի րնակիչներին իրենց 
անվանել ըստ տվյալ մարզի նախկին անվան։ 
Երկրի ներքին շրջաններում գտնվող քաղաք
ների պարիսպները քանդվեցին, պահպանՎե
ցին միայն սահմանամերձ շրջանների ամրու
թյունները։ Մասնավոր անձանց ձեռքում 
գտնվող զենքը առգրավվեց։ Արգելվեց նաև 
կրել ժառանգական տիտղոսներ. րոլոր քաղա
քացիները հավասար էին օրենքի առջև։ 
Մտցվեցին միասնական օրենսդրություն, գե
րագույն վերահսկողական ծառայություն, որը 
վերահսկում էր վարչական ապարատը և են
թարկվում էր անձամր կայսրին։ Բնակչության 
պատկանելությունը գույքային խմրերին որոշ
վում էր ըստ գույքի և պետության հանդեպ ծա
ռայության աստիճանի։

Կայսրը մեծ նշանակություն էր տալիս ցա
մաքային և գետային ճանապարհաշինությա
նը։ Շինարարական աշխատանքները մեծ չա
փեր ընդունեցին։ Մտցվեցին կշռի, երկարու
թյան, ծավալի միասնական միավորներ, ինչ
պես նաև միասնական դրամ։ Կատարվեց 
գրային համակարգի րարեփոխում. հիերոգլի
ֆային գիրը պարզեցվեց, որպեսզի հեշտացվի 
դրա կիրառումը։ ժամանակակից չինական 
գրի հիմքում ընկած է այդ շրջանի գրային հա
մակարգը։

Այսպիսով՝ Ցին Շի հուանդին արմատա
կան րարեփոխումներ իրականացրեց տերու
թյան հասարակական-քաղաքական, տնտե
սական և հոգևոր-մշակութային րնագավաա 
ներում, որոնց նպատակն էր ստեղծել միաս
նական ամուր պետականություն։ Դա ծանր 
հարված էր տոհմատիրական կարգերին։

Լրացուցիչ 
նյութ

Աշոկա արքայի հռչակագիրը 
(հատվածներ)

Աստվածների սիրելին՝ Աշոկա արքան, 
ասում է. «Բարի գործ կատարելը դժվար է։ 
Նա, ով բարի գործ է կատարում, շատ 
պետք է չարչարվի։ Ես շատ բարի գործեր 
եմ կատարել, և եթե իմ որդիները, թոռները 
և նրանց հետնորդները ընդհուպ մինչև աշ
խարհի վերջը այդպես վարվեն, նրանք էլ 
շատ բարի գործեր կանեն։ Սակայն եթե 
նրանցից որևէ մեկը անտեսի սա, ապա չա
րիք կգործի։ Հիրավի, չար գործ կատարելը 
շատ հեշտ է»։

Աստվածների սիրելին՝ Աշոկա արքան, 
ասում է. «Նախկինում պետական գործերը 
կարգավորված չէին, ոչ էլ արքային զեկու– 
ցում էին ամեն պահ։ Բայց այժմ ես հրամա
յել եմ, որ ցանկացած ժամանակ՝ ուտելիս 
կլինեմ ես թե կանացի հարկաբաժնում, 
ննջարանում թե մարտակառքի վրա, պատ
գարակի վրա թե այգում կամ որևէ այլ վայ
րում, լրաբերներին պետք է հանձնարարվի 
զեկուցել ինձ ժողովրդի վիճակի մասին, որ
պեսզի ես տեղյակ լինեմ այդ վիճակի մա
սին, որտեղ էլ որ կլինեմ»։

Աստվածների սիրելին՝ Աշոկա արքան, 
ասում է. «Ես խոր ցավ եմ զգում չնվաճ
ված երկրի նվաճման ժամանակ տեղի 
ունեցող սպանության, մահվան և բնակչու
թյան տեղահանման պատճառով»։ Աստ
վածների սիրելին ավելի խոր ցավ է զգում 
այն պատճառով, որ տարբեր կրոններ դա- 
վանող բրահմանները, ճգնավորները և 
տանտերերը, ովքեր ապրում են այդ երկրնե- 
րում, և ովքեր հարգում են մեծերին՝ հայ- 
րերին, մայրերին, ավագներին, վիրավոր
վում են, սպանվում կամ բաժանվում իրենց 
սիրելիներից։

10 համաշխարհային պատմություն — 10
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Ամփոփում։ Ք.ա. III դարում Առաջավոր Ասիայի մի մասում, Հնդկաստանում և Չի
նաստանում, նախկինում գոյություն ունեցող քաղաքակրթական կենտրոններում 
ձևավորված պետությունների տարածքում ի հայտ է գալիս քաղաքական կենտրոնաց
ման միտում։ Դրա անմիջական հետևանքը Պարթևստանի, Մաուրյան Հնդկաստանի և 
Ցին կայսրության հանդես գալն էր։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ե՛րր և ով հիմնադրեց Պարթևական պետությունը։ Ո՞ւմ օրոք վերելք ապրեց Պարթևստա- 
նը։ Արևելքից որ ցեղերն էին սպառնում Պարթևստանին Ք.ա. III դարի երկրորդ կեսին։

2. Ք.ա. I դարի առաջին կեսին ով ծանր հարված հասցրեց պարթևների տերությանը։ Ի՞նչ 
արդյունք ունեցան այդ նույն դարի երկրորդ կեսերի հռոմեա-պարթևական րախումները։ 
Ե՞րր անկում ապրեց Պարթևստանը։

3. Ներկայացրեք Պարթևստանի հասարակական կյանքի առանձնահատկությունները։ Ին^ 
պիսի՞ն էր կառավարման համակարգը։

4. Ո՞վ գլխավորեց մակեդոնացիների դեմ պայքարը հնդկաստանում Ք.ա. IV դ. վերջին։ Ո՞ւմ 
օրոք Մաուրյան պետությունը հասավ իր հզորության գագաթնակետին։ Փորձեք գծակար 
գի տեսքով ներկայացնել այն։ Ո՞ր կրոնը դարձավ համապետական։

5. Քաղաքական ի՞նչ իրավիճակ էր տիրում Չինաստանում Ք.ա. V-IV դարերում։ Ցին արքա
ների պատերազմները ի՞նչ արդյունքներ տվեցին Ք.ա. III դ. վերջին։ Ի՞նչ է նշանակում Ցին 
Շի հուանդի կայսեր անունը։ Ինչու նա կառուցել տվեց Չինական մեծ պարիսպը։

6. Գնահատեք միասնական պետության ստեղծման նպատակով Ցին Շի հուանդիի քաղա
քականությունը։
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§ 3. ԲԱՐԲԱՐՈՍԱԿԱՆ ԵՎՐՈՊԱՆ

Կելտեր

Արևմտյան և Կենտրոնական Եվրոպան 
Ք.ա. I հազ. իրենից ներկայացնում էր րազմա- 
թիվ խոշոր և մանր ցեղային միություններով 
խիտ րնակեցված տարածք։ Բնական պաշար
ներով և ջրի պաշարներով հարուստ այս ըն
դարձակ երկրամասը գտնվում էր հունահռո 
մեական քաղաքակիրթ աշխարհի անմիջա
կան հարևանությամր, որի հետ ուներ տարա- 
րնույթ, հիմնականում առևտրական փոխհա- 
րարերություններ։ Այստեղից հունական պո- 
լիսները, այդ թվում՝ գաղութային, կանոնավոր 
ներմուծում էին փայտանյութ, մետաղներ 
(հատկապես կապար՝ Բրիտանիայից)՝ փո- 
խարենը տեղական րնակչությանը մատակա
րարելով արհեստագործական ապրանքներ։ 
Հռոմեական հանրապետության գոյության 
վերջին շրջանում Եվրոպայի ժողովուրդները 
դեռևս ապրում էին տոհմատիրական հարարե- 
րությունների փուլում։ Երրեմն ձևավորվում էին 
անկայուն ցեղային միություններ, որոնք, սա
կայն, դեռևս չէին կարող կոչվել պետություններ։

Եվրոպական ցեղերից այս ժամանակա
շրջանում առավել րազմաքանակը և զարգա
ցածը կելտերն էին։ Սրանք միմյանց լեզվակից 
տասնյակ խոշոր և մանր ցեղեր էին, որոնք 
րնակվում էին Հռենոս, Սենա և Լուարա գետե
րի ավազաններում։ Ավելի ուշ նրանք ծավալ
վեցին մի կողմից դեպի Պիրենեյան թերակղզի 
(Իսպանիա) և Բրիտանական կղզիներ, մյուս 
կողմից՝ հարավային Գերմանիայի հարավ, 
Հունգարիա, Չեխիա և Բալկանյան թերակղզու 
հյուսիս։ Ք.ա. V-IV դարերում կելտերը մի քա
նի ալիքներով մուտք գործեցին նաև Իտալիա 
և րնակություն հաստատեցին Ապենինյան թե- 
րակղզու հյուսիսում՝ Պո գետի ավազանում 
(Ցիսալպյան Գալլիա)։ Հռոմեացիներին կել
տերը հայտնի էին որպես գալլեր, իսկ նրանց 
րուն երկիրը՝ Գալլիա։ Ք.ա. III դ. կելտերի մի 
ճյուղը շարժվեց դեպի Հունաստան, այնտեղից 
էլ՝ Փոքր Ասիա և հաստատվեց այստեղ (գա– 
լաթն»ր)։ Իսկ նույն ժամանակներում կելտա
կան ցեղերից բելգերը գրավեցին Ֆրանսիայի 
հյուսիսը և Բրիտանիայի մի մասը։ Կելտերը 
յուրացրին Բրիտանիան, ինչպես նաև Իռլան- 

10*

դիան (շոտլանդացիների, ուելսեցիների և իռ
լանդացիների նախնիները)։

Գալլիայի առավել զարգացած շրջանը 
հարավն էր, որը Հռոմի և հունական գաղութ
ների հարևանությամր էր (ներկայիս Ֆրանսի
այի Պրովանս մարզը)։ Կելտական առաջին 
ցեղային պետությունները ստեղծեցին Ֆրան
սիայի հարավում հիմնավորված երկու խոշոր 
ցեղախմրերը՝ էդուները և արվերնները։ 
Այստեղ րնակչության սոցիալական և գույքա
յին շերտավորումը րավական խորացել էր։ 
Իշխանությունը տոհմային ազնվականության 
խորհրդի ձեռքում էր։ Արտոնյալ կար գավի - 
ճակ ունեին քրմերը՝ դրուիդն»րը, որոնք հա
մարվում էին իմաստության կրողներ։ Նրանք 
տարեկան մեկ անգամ անտառային րացա- 
տում հավաքվում էին խորհրդի, ընդունում 
որոշումներ, որոնք պարտադիր էին ցեղամիու- 
թյան րոլոր անդամների համար։

Հունահռոմեական ազդեցության հետևան
քով կելտական ցեղերը արագորեն յուրացրին 
քաղաքակրթական շատ տարրեր։ Կելտերին է 
պատկանում սուր հատող խոփ ունեցող ծանր 
գութանի հայտնադործումը, որը թույլ էր տա
լիս շատ ավելի խոր ակոսներ փորել։ Կելտերը 
հիմնում էին խոշոր րնակավայրեր, որոնք 
պատվում էին սրրատաշ քարերով կառուցված 
պարիսպներով։ Կելտական ցեղախմրերի շատ 
արքայիկներ, հույների և հռոմեացիների 
ազդեցության տակ նույնիսկ հատում էին 
սեփական պատկերով ոսկե և արծաթե դրամ
ներ, որոնք օգտագործվում էին արտաքին 
առևտրում։

Այնուամենայնիվ, նույնիսկ առավել զար
գացած կելտական ցեղերը այդպես էլ չմիա
վորվեցին միասնական պետականության 
շրջանակներում։ Դրան խանգարում էր ինչպես 
ցեղերի զարգացածության տարրեր աստի
ճանների առկայությունը, այնպես էլ վտանգա
վոր հարևանների ներկայությունը (հյուսիսում 
և հյուսիս-արևելքում՝ գերմանական ցեղերը, 
հարավում՝ Հռոմը)։

Գերմանացիներ

Գերմանական մեծաքանակ ցեղերը սկզբնա
պես րնակվում էին ժամանակակից Գերմանի 
այի հյուսիսային և կենտրոնական շրջաննե- 
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բում՝ Վեզեր և Օդեր գետերի միջև, ինչպես 
նաև Սկանդինավյան թերակղզու հարավում։ 
Ք.ա. I նազ. կեսերից սկսած նրանք աստիճա
նաբար տեղաշարժվեցին հարավ՝ հասնելով 
մինչև հռենոսի ափը։ Գերմանացիների 
ճնշման տակ տեղի կելտական ցեղերը ստիպ
ված էին հեռանալ այլ վայրեր։ Իրենց մշտա
կան տեղաշարժերի ընթացքում գերմանական 
առանձին ցեղեր հասան նույնիսկ մինչև Ապե– 
նինյան թերակղզի՝ լուրջ սպառնալիք դառնա
լով հռոմեացիների համար (կիմբրները և 
տևտոնները)։ Այս վաղ շրջանի գերմանական 
ցեղերից էին մարկոմանները, սվևները, 
տևտոնները և այլն։

Դեպի Եվրոպա հռոմեական ներթափանց
ման շրջանում գերմանական ցեղերը բնակ
վում էին Դանուբ գետից հյուսիս և արևելք՝ 
հռենոս և Վիսլա գետերի միջև։ Այս ընդարձակ 
տարածքը, որը հռոմեացիները չկարողացան 
նվաճել, նրանք անվանում էին «Ազատ Գեր
մանիա»։ Իսկ հռենոսի ձախափնյակում 
գտնվում էին հռոմին ենթակա Վերին և 
Ստորին Գերմանիա պրովինցիաները։

Կելտերի հետ համեմատած՝ գերմանացի
ները զարգացման ավելի ցածր մակարդակի 
վրա էին։ Գերմանական ցեղերը քաղաքա
կիրթ աշխարհի հետ շփվում էին կելտերի մի
ջոցով, որով էլ պայմանավորված էր նրանց 
մոտ տնտեսության ցածր մակարդակը։ Միայն 
Ք.ա. IV դ. գերմանական որոշ ցեղեր սկսեցին

Կ»լտական զինվորն»ր

զբաղվել երկաթի մշակմամբ։ Գերմանացինե
րը հիմնականում անասնապահներ էին, որոնց 
մոտ երկրագործությունը երկրորդական դեր 
էր կատարում։ Այդ էր պատճառը, որ նրանք 
շարժունակ էին և շարունակ նոր բնակավայ
րեր էին փնտրում։ Գոյամիջոցների սակավու
թյունը ստիպում էր գերմանացիներին պարբե
րաբար արշավանքներ կազմակերպել հարևան
ների դեմ՝ ավար ձեռք բերելու նպատակով։ 
Նրանք հաճախ վարձու զինծառայություն էին 
կատարում կելտական արքայիկների կամ 
հռոմեացիների համար։

հռոմեական կայսրության սահմանակից 
«Ազատ Գերմանիայի» ցեղերի մի մասի մոտ 
Ք.հ. I դարում ընթանում էր տոհմատիրական 
հարաբերությունների քայքայման գործընթա
ցը։ ժամանակ առ ժամանակ որոշ ցեղերի հա
ջողվում էր ստեղծել հզոր միություններ, որոնք, 
սակայն, կայուն չէին։ Դրանց կողմից եկող 
վտանգը երբեմն հռոմեացիները չեզոքացնում 
էին տոհմային ավագանու ներսում երկպառա
կությունները խթանելու միջոցով։ Սակայն հա
ճախ հռոմը ստիպված էր դիվանագիտությու
նը զուգակցել ռազմական միջամտությանը։

Առաջին խոշոր գերմանական միությունը 
ստեղծեցին մարկոմանները, որոնց առաջ
նորդ Մարոբոդի շուրջը միավորվեցին 
սվևները, լանգոբարդները և այլք։ Մարոբոդն 
ուներ շուրջ 70000 զորք։ Մարկոմանական 
հզոր միության գոյությունը անկախացման 
հույսեր ներշնչեց հռոմից կախյալ ցեղերին։ 
9 թ. հռոմի դեմ ապստամբեց խերուսկների 
առաջնորդ Սրմինիոսը, ով Տևտոբուրգյան 
անտառում գլխովին ջախջախեց հռոմեա
կան երեք լեգիոնների։ Արմինիոսը փորձում 
էր միավորել հարևան գերմանական ցեղերին 
և ստեղծել պետություն։ Գերմանական ցեղե
րի նկատմամբ ազդեցություն հաստատելու 
ձգտումը պատճառ դարձավ Արմինիոսի և 
Մարոբոդի միջև թշնամության։ Նրանց միջև 
պատերազմ սկսվեց, որն ավարտվեց Ք.հ. 17 
թ. Արմինիոսի հաղթանակով։ Շուտով Արմխ 
նիոսը պարտություն կրեց հռոմեացիներից։

II դարի երկրորդ կեսին գերմանական ցե
ղերից մարկոմանները և քվադները կրկին 
ներխուժեցին կայսրության հյուսիսային պրո
վինցիաներ։ Կայսր Մարկոս Ավրելիոսը մեծ 
դժվարությամբ կարողացավ կանգնեցնել հա
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կառակորդներին։
հաջորդ դարում գերմանական ցեղերի մի 

մասին հաջողվեց ստեղծել արդեն համեմա
տաբար կայուն միություններ։ Դրանք հիմնա
կանում զբաղեցնում էին հռոմեական կայսրու
թյան սահմաններից հեռու ընկած տարածք
ներ՝ ժամանակակից Գերմանիայի հյուսիսում 
և հյուսիս-արևելքում։ Այդպիսի միություննե
րից իրենց հզորությամբ աչքի էին ընկնում 
վանդալները, ալեմանները, լանգոբարդ– 
ները, անգլերը, սաքսերը և այլք։ Վերջին
ներս ուշ կայսրության շրջանում իրենցից ներ 
կայացնում էին լուրջ ռազմաքաղաքական ուժ, 
և հռոմեացիները մեծ դժվարությամբ էին կա
րողանում պահպանել իրենց սահմանների 
անվտանգությունը։

Եվրոպայի մյուս ժողովուրդները

Գերմանացիներից և կելտերից արևելք 
բնակվում էին բազմաթիվ այլ ժողովուրդներ, 
որոնց մի մասի ծագումը պարզ չէ։ հռոմի բաթ 
կանյան տիրույթների համար մեծ սպառնալիք 
էին հյուսիսից արշավող ցեղերը, որոնք ծանր 
հարված հասցրին հռոմեական Մակեդոնիա- 
յին։ Կեսարի գալլական արշավանքների շրջա
նում թրակացիներն ավերեցին Մակեդոնիան, 
իսկ նրանց ջոկատները վերահսկում էին Մա
կեդոնիայի ց Թեսալիա տանող հռոմեական 
ճանապարհը։

ժամանակակից Ռումինիայի տարածքում 
ապրում էին գեաերը և դակերը, որոնք Ք.ա. I 
դարում ստեղծեցին թագավորություն։ Այն 
շուտով ընդարձակվեց՝ ներառելով Դանուբ 
գետի երկու ափերը, և հասնում էր մինչև Թրա- 
կիա ու Իլիրիա։ Ք.հ. I դարի վերջերին, արքա 
Դեկեբալի օրոք Դակիան վերածվեց հզոր 
քաղաքական ուժի։ Արքան երկրում սկսեց կա
ռուցել ամրոցներ, ստեղծեց մարտունակ բա
նակ։ հռոմի դեմ արդյունավետ պայքարելու 
նպատակով նա ցանկանում էր դաշինք կնքել 
Պարթևստանի հետ։

հռոմը ստիպված էր տևական պայքար 
սկսել Դեկեբալի դեմ՝ այդ գործին մասնակից 
դարձնելով նրա իշխանությունից դժգոհ 
տեղական ազնվականությանը։ Այնուամենայ
նիվ հռոմեա-դակական պատերազմները եր 
կար ժամանակ ընթանում էին փոփոխակի հա

ջողություններով։ Ի վերջո կայսր Տրայանոսին 
հաջողվեց 106 թ. վճռական հաղթանակ տա
նել և Դակիան անցավ հռոմեական կայսրո^ 
թյան տիրապետության տակ։

Գերմանական ցեղերից արևելք և Սև ծո
վից հյուսիս ընկած ընդարձակ շրջաններում 
բնակվում էին մեծաքանակ այլ ժողովուրդ 
ներ, որոնք հռոմեացիներին հայտնի էին որ
պես սարմաաներ, վենեդներ, անաեր, 
գոթեր և այլն։ Այս ցեղերը ընդհուպ մինչև 
Արևմտահռոմեական կայսրության անկումը 
անմիջականորեն չէին առնչվում հռոմեացի
ների հետ։ Սրանց ռազմական ակտիվությու
նը զգացվեց միայն ժողովուրդների Մեծ 1ՈԷ- 
ղաշարժի շրջանում։

Եվրոպական քաղաքակրթության 
Ակիզրը

Այսպիսով՝ Ք.ա. I հազ. վերջերին եվրոպա
կան տարածաշրջանում սկսվում է տոհմատի
րական կարգերի քայքայման գործընթացը, 
որը արագացավ այստեղ հռոմի ներթափանց
ման և տեղի ժողովուրդների հետ հռոմեացի
ների ունեցած տարաբնույթ փոխառն^ւթյո^ 
ների հետևանքով։ Ներքին զարգացման և 
հռոմեական քաղաքակրթության ազդեցու
թյան շնորհիվ Ք.հ. 1-11 դարերում Բրիտանա
կան կղզիներից մինչև Արևելյան Եվրոպա 
սկսում են ձևավորվել անկայուն ցեղային պե-

Գ»րմանացի զին^րներ
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տականություններ, որոնք հետագայում արդեն 
աստիճանաբար վերածվում են լուրջ ռազմա
քաղաքական գործոնի։

հռոմի անմիջական տիրապետության 
տակ գտնվող եվրոպական շրջաններում 
(Դանուբից հարավ) «բարբարոսական» պե
տությունների ձևավորումը կանգ առավ։ Այս
տեղ գտնվող նախկին ցեղային պետություն
ները ցրվեցին և այդ շրջանները վերածվեցին 
հռոմեական պրովինցիաների (Գալիա, Պա- 
նոնիա, Իլիրիկ և այլն)։ Պետությունների 
ձևավորումը այժմ արդեն ընթանում էր հռոմե
ական տիրույթների հարևանությամբ գտնվող 
գերմանական և հյուսիսբալկանյան տարածք 

ներում։ Վերջիններիս ցեղամիությունները 
կայուն հարաբերություններ ունեին հռոմի 
հետ կյանքի տարբեր ոլորտներում՝ վարձու 
զինծառայություն, առևտուր և այլն, որը 
նպաստում էր հասարակության հետագա 
շերտավորմանը։ Դա էլ իր հերթին հանգեց
նում էր պետականության սաղմերի ամ
րապնդմանը։

Եվրոպայում պետությունների կազմավո
րումը նոր թափ առավ 111–^ դարերում՝ կապ
ված ինչպես ցեղային միությունների հզորաց
ման, այնպես էլ հռոմեական կայսրության թու
լացման հետ։

Հուլիոս Կեսար. «Նոթեր գալլական պատերազմի մասին» 
(հատվածներ)

Ամբողջ Գալլիան բաժանված է երեք մասի, որոնցից մեկում բնակվում են բել– 
գերը, մյուսում՝ ակվիտանները, իսկ երրորդում՝ նրանք, ովքեր իրենց անվանում 
են կելտեր, մեր լեզվով՝ գալլեր։ Սրանք բոլորը միմյանցից տարբերվում են լեզ
վով, սովորություններով ե օրենքներով։ Գարոննա գետը գալլերին բաժանում է 
ակվիտաններից, իսկ Ս՜արնա ե Սենա գետերը՝ բելգերից։ Սրանց բոլորից բելգե– 
րը ամենախիզախն են, որովհետե նրանք ամենահեռուն են գտնվում քաղաքա
կրթությունից ե մեր պրովինցիայից, առետրականները հաճախ չեն այցելում 
նրանց, ներմուծում իրեր, որոնցից նրանց ուղեղը փափկակյաց կդառնար։ Եվ 
նրանք ամենամոտն են գերմանացիներին, ովքեր ապրում են Հռենոսից այն կողմ, 
ում հետ նրանք շարունակաբար մարտնչում են։ Այդ նույն պատճառով հելվետնե– 
րը նույնպես գերազանցում են մնացած գալլերին քաջությամբ, քանի որ ստիպված 
են գրեթե ամենօրյա կռիվներ մղել գերմանացիների դեմ, երբ նրանք (հելվետնե– 
րը) դուրս են մղում նրանց (գերմանացիներին) իրենց հողերից կամ մարտնչում են 
իրենց սահմաններում։
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Ամփոփում։ Մինչև Ք.ա.1 դարի կեսերը Ալպյան լեռներից հյուսիս ընկած Կենտրո
նական և Արևմտյան Եվրոպայում բնակվում էին սոցիալ-տնտեսական, քաղաքա
կան և մշակութային զարգացման մակարդակներով միմյանցից տարբեր բազմաթիվ 
ժողովուրդներ՝ կելտեր, գերմանացիներ և այլք։ Դեպի Եվրոպա Հռոմի ներթափանց
ման շրջանում եվրոպական ժողովուրդներից կելտերի մոտ պետականության զար
գացումը կանգ առավ։ Եվրոպայում ցեղային պետությունների ձևավորումը արագա
ցավ արդեն կայսրության շրջանում, հիմնականում հռոմեական գերիշխանությունից 
դուրս ընկած շրջաններում։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչպիսի հասարակությունում էին ապրում Եվրոպայի ժողովուրդները Ք.ա. I հազարամյա
կում։ Կելտական ցեղերը երբ և րւր տարածքներում հաստատվեցին։ Ինչպես էին նրանց 
անվանում հռոմեացիները։

2. Որտեղ էին բնակվում առավել զարգացած կելտական ցեղերը։ Ի՞նչ ազդեցություն ունեցավ 
նրանց վրա հունահռոմեական քաղաքակրթությունը։ Ինչու կելտական ցեղերը չկարողա
ցան միավորվել մեկ միասնական պետության մեջ։

3. Որտեղ էին սկզբնապես բնակվում գերմանական ցեղերը։ Եվրոպայի որ շրջաններ նրանք 
սկսեցին տեղաշարժվել։ Ինչու նրանց տնտեսությունն այնքան զարգացած չէր, որքան 
կելտերինը։

4. Արևելյան Եվրոպայում ի՞նչ ցեղեր էին ապրում։ Ո՞վ և ե՞րբ ստեղծեց թագավորություն ժա
մանակակից Ռումինիայի տարածքում։
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§ 4. ՉԻՆԱՍՏԱՆԸ ԵՎ ՀՆԴԿԱՍՏԱՆԸ 
ՆՈՐ ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԻ ՍԿԶԲՆԵՐԻՆ

Չինաստանը
Հան հարստության օրոք

Ցին Շի Հուանդի կայսրը ընդամենը մի 
քանի տարով կարողացավ պահպանել իր 
ստեղծած հսկայական տերությունը։ Ցինի, 
ինչպես նաև նախկինում անկախ պետություն
ների խոշոր ազնվականությունը դժգոհ էր 
մայրաքաղաք Չանանի կայսեր անսահմա
նափակ իշխանությունից։ Նրա դեմ բազմիցս 
կազմակերպվում էին մահափորձեր։ Կայսեր 
մահից հետո սկսվեցին պալատական 
խլրտումներ և հուզումներ տերության շրջան
ներում, որոնք վերածվեցին քաղաքացիական 
պատերազմի։ Ապստամբների առաջնորդնե
րից Լյու Բանը հասավ հաջողության։ Կայսրը 
գերվեց, իսկ Լյու Բանը Ք.ա. 202 թ. իրեն հայ
տարարեց կայսր։ Նրանով սկսվեց Ավագ հան 
հարստության կայսրությունը։

Քաղաքացիական պատերազմի ավարտին 
տերությունը նյութական և մարդկային խոշոր 
կորուստներ էր կրել։ հիմնավորապես ավեր
վել էին բնակավայրերը, ոռոգողական կա

ռույցները, երկրում սով էր տիրում։ Պատմիչ 
Սիմա Ցյանի հավաստմամբ՝ մայրաքաղաք
ներում և խոշոր քաղաքներում 10 բնակչից 
մնացել էր հազիվ 1-2-ը։ Գյուղական հա
մայնքներին վերադարձվեցին նրանց տարած
քում գտնվող արոտավայրերը, անտառները և 
ջրամբարները, որոնք պետականացվել էին 
Ցին Շի հուանդիի ժամանակ։

Կայսրը վերականգնեց պետական կառա
վարման քայքայված մարմինները։ Նա 
սկզբում ստիպված էր հանդուրժել չինական 
նախկին պետություններում իշխող արքայա
տոհմերի ժառանգական իրավունքները։ Վեր
ջիններս, որ կոչվում էին վան («կառավարիչ, 
արքա»), շարունակեցին տիրել իրենց տա
րածքներին։ Սակայն նրանք շուտով սկսեցին 
ինքնուրույն քաղաքականություն վարել։ Այդ էր 
պատճառը, որ հետագայում Լյու Բանը սկսեց 
վերացնել վաների արտոնությունները, իսկ մի 
մասին մահապատժի ենթարկեց։

Լյու Բանից հետո վաների կենտրոնախույս 
միտումներն ուժեղացան։ Նրանք երբեմն դաշ
նակցում էին կայսրության արտաքին թշնամի
ների, մասնավորապես հյուսիսից արշավող 
հոնական ցեղերի հետ։ Իսկ Ք.ա. 154 թ. կայս
րին մեծ դժվարությամբ հաջողվեց ճնշել 7 Վա- 

Չինական պարիսպը
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ների ապստամբությունը։ Վաներին ջախջա
խիչ հարված հասցրեց միայն Ու Դի կայսրը 
(Ք.ա. 140-87)։ Վերջինիս կառավարման հետ 
է կապված Չինաստանի տնտեսության զգալի 
վերելքը։

Ընդարձակվեց ոռոգման համակարգը, որի 
շնորհիվ աճեց մշակովի հողատարածություն
ների քանակը։ Կայսրը պետական մենաշնորհ 
մտցրեց աղի, երկաթի, գինու արտադրության 
բնագավառում։ Միայն կայսերական վարչա
կազմն իրավունք ուներ դրամ հատելու։ Մեծ 
վերելք ապրեց արտաքին առևտուրը, որ կապ
ված էր հատկապես Մետաքսի մեծ ուղու բաց
ման հետ։ Առևտրադրամական հարաբերու
թյունները ներթափանցեցին կյանքի բոլոր բնա
գավառներ։ Պետական գանձարանի եկամուտ
ներն ընդարձակելու նպատակով Ք.ա. 123 թ. 
նույնիսկ թույլատրվեց պետական պաշտոննե
րի առքուվաճառքը։

Տնտեսական մեծ վերելքի շնորհիվ զգալի
որեն աճեց բնակչության թվաքանակը։ Մար
դահամարի տվյալներով՝ Չինաստանի բնակ
չությունը այս շրջանում հասնում էր շուրջ 
60 միլիոնի։

Կատարելագործվեց նաև պետական կա
ռավարման համակարգը։ Այն վերածվեց 

կենտրոնացված պետական կառույցի։ Տերու
թյունը բաժանվեց 13 խոշոր մարզերի, վերջին
ներս՝ 83 ավելի մանր շրջանների։ Մարզերից 
յուրաքանչյուրում կառավարում էր կայսեր 
նշանակած փոխարքան։ Կայսերական վարչա
կազմի ընդհանուր թվաքանակը հասնում էր 
շուրջ 130 հազար մարդու։ Ք.ա. 136 թ. սահ
մանվեց օրենք պետական պաշտոնյաների վե
րաբերյալ։ Վերջիններս պաշտոնավարման 
անցնելուց առաջ պարտավոր էին քննություն 
հանձնել, որի արդյունքներով ստանում էին 
համապատասխան դասային աստիճաններ։

Կայսրը վերակազմավորեց նաև բանակը, 
քանի որ Չինական մեծ պարսպից հյուսիս 
ապրող քոչվոր հոները հաճախ ասպատա
կում էին տերության հյուսիսային շրջանները և 
երբեմն նույնիսկ հասնում մայրաքաղաք։ 
Ստեղծվեց ծանրազեն զրահապատ հեծելա
զոր, որը կազմեց բանակի հիմքը։ հետևակի 
զինավորման մաս կազմեցին ինքնանետները 
(միջնադարյան եվրոպական արբալետի տա
րատեսակը)։ Չինական բանակը զինված էր 
նաև քարանետ մեքենաներով, որոնք ի վիճա
կի էին խփելու շուրջ 500 մետր հեռու ընկած 
նշանակետին։

Չեզոքացնելով հոնական սպառնալիքը՝ 

Գուպտաների դարաշրջանի ճարտարապետական նմուշներ
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կայսրն ինքն անցավ ակտիվ քաղաքականո> 
թյան։ Արևմուտքում կայսերական բանակը 
հասավ մինչև Ֆերգանայի հովիտ՝ Կենտրո
նական Ասիայում, որով Չինաստանը անմիջա
կան կապ հաստատեց Առաջավոր Ասիայի պե
տությունների հետ։ Բացվեց Մետաքսի ուղին, 
որը խոշոր եկամուտներ էր ապահովում պե
տական գանձարանի համար։

հան տերության վերելքը, սակայն, ուղեկց
վում էր նաև բացասական երևույթներով։ Պե
տական խոշոր ծախսերը փոխհատուցվում էին 
հարկերի ավելացմամբ։ Բնակչության համար 
հատկապես ծանր էր 3-80 տարեկան անձանց 
վրա շնչահարկի սահմանումը։ հաճախ մար
դիկ ստիպված էին ընտանիքներով հեռանալ 
իրենց բնակավայրերից։

Ք.հ. 8 թ. իշխանությունը զավթեց մանկա
հասակ կայսեր խնամակալ Վան Մանը, ով 
իրեն հայտարարեց Մին հարստության կայսր։ 
Իր համար սոցիալական հենարան ապահովե
լու նպատակով կայսրը խոստացավ բոլոր կա
րիքավորներին հող տրամադրել։ Սակայն նա 
միաժամանակ ստիպված էր ավելացնել հար
կերը (բերքի 1/10 մասը), որը ծանր հարված էր 
բնակչության համար։

Վան Մանի դիրքերը վտանգվեցին հոների 
ակտիվության հետևանքով։ Վերջիններս արև
մուտքում գրավեցին Մետաքսի ուղին, և կայս 
րը պարտություն կրեց նրանց դեմ պատերազ
մում։ Իսկ երկրում սկսվեցին ապստամբու
թյուններ։ հատկապես ծանր էր «Կարմրահոն- 
քերի» ապստամբությունը։ Ապստամբները 
երկու անգամ գրավեցին մայրաքաղաքը։ Սա
կայն նրանք չկարողացան դիմանալ այս
տեղ։ հան արքայատոհմի ներկայացուցիչ
ներից Գուան Ու Դին շուտով ճնշեց ապս 
տամբությունը և իրեն կայսր հռչակեց։ 
Նրանով Չինաստանում սկսվեց Կրտսեր 
հան հարստությունը։

Գուպտաների տերությունը

Մաուրյան պետության տրոհումից հետո 
հնդկաստանը տասնյակ պետությունների մի 
ցանց էր։ Միասնական պետականության բա
ցակայության պայմաններում Ք.ա. II դարում 
հնդկաստանի հյուսիս-արևմուտքը գրավվեց 
Բակտրիայում և ժամանակակից Աֆղանստա- 

նի տարածքում գտնվող քուշանական թագա
վորության կողմից։ Քուշանների տիրապետո^ 
թյունը համեմատաբար թույլ էր։ հնդկական 
մշակույթը և հատկապես բուդդայական կրոնը 
այս շրջանում զգալի վերելք ապրեցին։ Քուշա
նական արքա Կանիշկայի օրոք բուդդայա
կանությունը նույնիսկ տարածվեց ողջ տերու
թյունում։ Զգալի առաջընթաց ապրեց քուշան
ների տիրապետության տակ գտնվող հնդկա
կան տարածքների տնտեսությունը։

Ք.հ. II դարից սկսած՝ հնդկաստանի շատ 
շրջաններ փաստացի անկախացան քուշան
ներից, և այստեղ ստեղծվեցին անկախ պե
տություններ (Գանգեսի հովիտը, Ռաջաս– 
տանը, Փենջաբը և այլն)։ հնդկական պետո^ 
թյուններից հատկապես աչքի էր ընկնում 
Գանգեսի հովտում գտնվող Մագադհան, որի 
կառավարիչ Գուպտան III դարում ստեղծեց 
խոշոր պետություն։ Նրա հաջորդների օրոք 
Մագադհան վերածվեց հնդկաստանի հզորա- 
գույն պետության։

Պատերազմների արդյունքում նվաճված 
պետություններում Գուպտաները վերացնում 
էին տեղական արքայատոհմերի իշխանությու
նը և նրանց փոխարեն նշանակում իրենց մեր
ձավորներին։ Գուպտաների հարևան բոլոր 
պետությունները կախվածության մեջ էին 
նրանցից։ Գուպտաների պետությունը հասավ 
իր հզորության գագաթնակետին Չանդրա– 
գուպտա 11-ի (380-415 թթ.) օրոք։ Նա նվա
ճեց հնդկաստանի արևմուտքը՝ դուրս գալով 
Արաբական ծովափ, որով անմիջական կապ 
ստեղծվեց Առաջավոր Ասիայի երկրների հետ։ 
Նրա կառավարման շրջանում տերությունը 
հասավ իր առավելագույն չափերին։ Աննա
խընթաց վերելք ապրեցին տնտեսությունը և 
մշակույթը։ Արքան հովանավորում էր գիտնա
կաններին, գրողներին և արվեստագետներին։ 
Նրա կառավարման շրջանը հետագայում 
կոչվեց «Գուպտաների ոսկեդար»։

Չանդրագուպտայի հետնորդների օրոք 
տերությունը սկսեց դժվարություններ կրել, 
որոնք առաջին հերթին կապված էին արքայա
տոհմի անդամների միջև ծավալված գահա
կալական պայքարի հետ։ Երկրի թուլացմանը 
նպաստեցին նաև պարբերաբար հնդկաստան 
արշավող հոների դեմ մղվող պատերազմները։ 
Նույնիսկ հաղթանակը քոչվորների դեմ չկա-
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Չանդրա^ուպտայի քանդակը

րողացավ կանգնեցնել տերության տրոհումը։ 
Արդեն հաջորդ դարում Գուպտաների պետու
թյունը մասնատվեց մի շարք մանր թագավո
րա թյուն ների։ Կրկին սկսվեց հնդկաստանի 
քաղաքական մասնատվածության փուլը, որը 
տևեց երկար դարեր։

Հնդկաստանի մշակույթը 
Գուպտաների օրոք

Գուպտաների դարաշրջանում հնդկաստա
նում մեծ վերելք ապրեցին տնտեսության և 
մշակույթի տարբեր ճյուղեր։ Դա վերաբերում է 
հանքարդյունաբերությանը, ծովային և գետա
յին տրանսպորտին և այլ բնագավառների։ 
Մեծ աճ է նկատվում արտաքին առևտրի աս
պարեզում։ Արտահանվում էին համեմունքներ, 
դեղորայք, ներկեր, բամբակ, մետաղներ, թան
կարժեք քարեր, ձիեր, փղեր և այլն։

Գուպտաների շրջանում էր, որ հնդկաս
տանը ապրեց իր մշակութային առավելագույն 
վերելքը։ Այն ժամանակվա քաղաքակիրթ աշ
խարհում հնդկաստանը հայտնի էր որպես 
զարգացած և իմաստուն մարդկանց երկիր։

հնդկական գիտության զարգացածության 
վառ վկայությունն է փիլիսոփայական տարբեր 
ուղղությունների առկայությունը։ Այս շրջանում 

սուր գիտական պայքար էր ընթանում նյու
թապաշտական և գաղափարապաշտ ական 
ուղղությունների միջև։ Չարվակա ուղղության 
հետևորդները գտնում էին, որ աշխարհում 
նյութն է միակ իրականը, իսկ գիտելիքի միակ 
աղբյուրը զգացական ընկալումն է։ Աշխարհը 
բաղկացած է չորս նյութերից՝ օդ, կրակ, ջուր և 
հող։ Մահից հետո մարմինը կրկին վերածվում 
էր սկզբնական նյութի։ Գիտակցությունը գւա 
յություն ունի միայն կենդանի մարմնում, այդ- 
պիսով՝ հոգին անմահ չէ։ Այդ պատճառով 
նրանք չէին ընդունում հոգու տեղափոխումը 
մար մնի ց մարմին, ինչպես նաև դրախտի և 
դժոխքի գաղափարը։

հնդիկները անգերազանցելի էին հատկա
պես մաթեմատիկայի և աստղագիտության 
ասպարեզում։ Նրանց է պատկանում «արա
բական» կոչվող թվերի հայտնագործությունը։ 
Նրանք գիտեին քառակուսի արմատը, երկու 
անհայտով հավասարումները, սինուսների 
աղյուսակը և այլն։ Նրանց կարծիքով՝ երկրա
գունդը կլոր է և պտտվում է իր առանցքի շուր
ջը, այն ունի ձգողական ուժ, մոլորակները դա
սավորված են Երկրից շատ հեռու։

Ձևավորվեց և լայն կիրառություն ստացավ 
հնդկաստանի բազմաթիվ լեզուներից մեկը՝ 
սանսկրիտը։ Դրանով են գրված նշանավոր 
«Մահաբհարատա» և «Ռամայանա» վիպեր
գությունները։ հնդկական բարոյախրատա
կան բնույթի գրականության ազդեցության 
տակ է ստեղծվել արաբական «հազար ու մի 
գիշ»րը»։

հին հնդկական գրականության խոշորա- 
գույն գործիչ Կալիդասան (^^ դդ.) ապրել 
է հենց այս շրջանում։ Նա դրամատիկ ստեղ
ծագործությունների անգերազանցելի վարա 
պետ էր։

Աննախադեպ նվաճումների հասավ նաև 
հնդկական կոթողային ճարտարապետությու
նը։ Գուպտաների օրոք են կառուցվել բուդդա
յական խոշորածավալ տաճարները՝ ստու– 
պաները։

Նրանց օրոք հնդկաստանում ստեղծված 
մշակութային արժեքները գոյատևեցին նաև 
հետագայում՝ ամուր հիմք ստեղծելով միջնա
դարյան և նոր շրջանի հնդկական մշակույթի 
զարգացման համար։
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Ամփոփում։ Չինաստանում Ք.ա. II դարում, իսկ Հնդկաստանում III դարում սկսվում 
է գոյություն ունեցոդ պետականությունների վերամիավորման երկրորդ փորձը։ Չինաս
տանում Հան, իսկ Հնդկաստանում Գուպտաների հարստություններին հաջոդվում է մի
ավորել ե ստեդծել մեծ տերություններ։ Միավորումը մեծապես նպաստեց Չինաստանի 
ե Հնդկաստանի տնտեսական ե հոգեոր կյանքի առաջընթացին։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ո՞վ և երբ հիմնադրեց Ավագ հան հարստությունը Չինաստանում։ Ի՞նչ հետևանքներ ունե
ցավ քաղաքացիական պատերազմը, չինացի պատմիչ Սիմա Ցյանը ի՛նչ է մեզ հաղորդել 
այդ մասին։

2. Թվարկեք նոր կայսր Լյու Բանի ձեռնարկած միջոցառումները դրությունը կարգավորելու 
համար։ հան հարստության օրոք Չինաստանի առաջընթացի մասին վկայող ի՞նչ փաս 
տարկներ կարող եք նշել։

3. Որո՞նք էին հան հարստության անկման պատճառները։
4. Ինչպիսին էր հնդկաստանի քաղաքական վիճակը Մաուրյան պետության անկումից հետո։ 

Ի՞նչը նպաստեց քուշանների հաջողությանը հնդկաստանում։
5. Որտեղ և երբ ստեղծվեց Գուպտաների պետությունը։ Ինչպես կանվանեք Չանդրագուպ- 

տա 11-ի կառավարման շրջանը և ինչու։ Որոնք էին Գուպտաների տերության մասնատ
ման գլխավոր պատճառները։

6. Այս ժամանակի հնդկաստանը հայտնի էր որպես զարգացած, իմաստուն մարդկանց եր
կիր. ի՛նչն էր նման գնահատականի հիմքը։ Լուսաբանեք չարվակների գաղափարները. ի՛նչ 
կարծիքի եք դուք։ Թվարկեք հնդկական մշակույթի նվաճումները։
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ԲԱԺԻՆ Ա

Թ»մա 1.

ԱնօՈա 0Ի9ՆԱԴԱՐՅԱՆ 0ԱՂԱ0ԱՍՐԹՈՒԹՅԱՆ

ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ 0ԱԴԱՔԱԿՐԹՈՒԹՑԱՆ 
Ձ°ՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

§1. ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 
ՁԵՎԱՎՈՐՈԻՄԸ ԵՎՐՈՊԱՅՈԻՄ

Միջնադարյան քաղաքակրթության 
ձևավորման ուղիները

Միջնադարյան քաղաքակրթության ձևա
վորումը բարդ ու երկարատև գործընթաց էր։ 
Եթե Եվրոպայում անտիկ քաղաքակրթությու
նը հիմնականում զարգանում էր հին հունաս 
տանում և հռոմում, ապա միջնադարի քաղա
քակրթությունը ընդգրկում է համարյա ողջ 
Եվրոպան։

Միջնադարին անցման ժամանակ Եվրո
պայում գոյություն ունեին երկու տարբեր հա
սարակություններ՝ ուշ անտիկ և բարբարո– 
սական։ Առաջինը ներառում էր հռոմեական 
կայսրության սահմաններում բնակվող ժողո 
վուրդներին, իսկ երկրորդը՝ բարբարոսական 
ցեղերին (գերմանացիներ, սլավոններ, կեք 
տեր)։ Երկու հասարակություններում էլ միմ
յանցից անկախ ձևավորվում էին միջնադարի 
քաղաքակրթությանը յուրահատուկ հատկա
նիշներ։ Իրավիճակը փոխվեց, երբ բարբարո
սական, մասնավորապես գերմանական ցեղե
րի մի մասը տարաբնակվեց Արևմտահռոմեա- 
կան կայսրության սահմաններում։ Սա Եվրո
պայի հետագա ճակատագրի համար մեծ նշա
նակություն ունեցավ։ Արևմտահռոմեական 
կայսրությունը դադարեց գոյություն ունենա
լուց, ուստի փոխվեց Եվրոպայի քաղաքական 
քարտեզը։ Նախկին կայսրության զբաղեցրած 
տարածքներում առաջացան մի շարք բարբա
րոսական թագավորություններ, որոնք հիմք 
դարձան նոր ավատատիրական տիպի պե
տությունների կազմավորման համար։ Եվրո
պայի մնացած շրջաններում ևս, որոնք հռոմե
ական կայսրության մաս չէին կազմել, ստեղծ

վում են ավատատիրական տիպի պետություն
ներ։ Այսպիսով՝ Եվրոպայում միջնադարի քա
ղաքակրթությունը ձևավորվում էր ինչպես եր 
կու հասարակությունների (հռոմեական և 
բարբարոսական) բախման և փոխներգործո^ 
թյան, այնպես էլ նրանցից որևէ մեկի բացա
կայության պայմաններում։ Արդյունքում միջ
նադարը առաջանում էր համադրման և ներ
քին ճանապարհներով։

Հռոմեական և բարբարոսական 
քաղաքակրթությունների 
համադրումը

Ժողովուրդների մեծ գաղթի դարաշրջա
նում (IV–VII դդ.) բարբարոսական ցեղերի 
տեղաշարժերը նախորդ տեղաշարժերից տար
բերվում էին ոչ միայն չափերով, այլև բնույթով։ 
Այժմ դրանց մասնակցում էին ավելի մեծ քա
նակությամբ մարդիկ։ Նրանք չէին բավարար
վում միայն կայսրության սահմանամերձ 
շրջաններն ասպատակելով, այլ տարաբնակ
վում էին նրա տարածքներում։ Այսպես՝ 
արևմտյան գոթերը նախ հաստատվեցին հա
րավային Գալլիայում, ապա՝ Իսպանիայում, 
վանդալները՝ հյուսիսային Աֆրիկայում, ֆրանկ
ները՝ Գալլիայում, արևելյան գոթերը, ապա և 
լանգոբարդները՝ Իտալիայում, անգլոսաքսե- 
րը՝ Բրիտանիայում։

Չնայած որ նվաճված շրջաններում գերմա
նացիները կազմում էին բնակչության ընդամե
նը 2-10%–ը, սակայն ակտիվ դեր էին խաղում 
զբաղեցրած տարածքների սոցիալ-քաղաքա
կան կյանքում։ Այսպես՝ Արևմտյան Եվրոպայի 
մի շարք շրջաններում միջնադարը առաջա
ցավ գերմանական քայքայվող տոհմացեղա
յին հասարակության և ուշ հռոմեական քայ
քայվող հասարակության փոխներգործության 
և համադրման արդյունքում։ Երկու հասարա
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Միջին դարեր

կությունների համադրման ճանապարհով միջ
նադարյան քաղաքակրթությունը սկսեց ձևա
վորվել Գալլիայում և Իսպանիայում։ Վանդա
լական, Լանգոբարդական և Արևելյան գո
թական թագավորությունները կարճատև 
կյանք ունեցան, ուստի փոխներգործության 
արդյունքները նկատելի չէին։

Երկու տարբեր աստիճանների վրա 
գտնվող հասարակությունների փոխներգոր
ծության և համադրման արդյունքում նոր հա
սարակության առաջացման համար անհրա
ժեշտ էին որոշակի պայմաններ։ Դրանցից 
կարևորը եկվոր գերմանացիների և տեղա
բնիկների թվական հարաբերակցությունն էր։ 
Չնայած գերմանացիները կարողացել էին 
նվաճված տարածքներում իրենց ձեռքը վերց
նել ռազմական և քաղաքական իշխանությու
նը, սակայն եթե նրանք թվաքանակով անհա
մեմատ քիչ լինեին, ապա կարող էին արագ 
ձուլվել տեղաբնիկների հետ։ Այս դեպքում ձուլ
ման հավանականությունը մեծ էր, քանզի գեր 
մանացիների հասարակական-քաղաքական 
զարգացման մակարդակը ավելի ցածր էր։ հա
մադրման համար անհրաժեշտ էր երկու հասա
րակությունների համար բնորոշ հատկանիշնե
րը կրողների որոշակի թվաքանակ։ Այսպես՝ 
փոխներգործության ու համադրման կենտրոն 
համարվող հյուսիսարևմտյան Գալլիայում 
թվական հարաբերակցությունը կազմում էր մեկ 
ֆրանկ - տասը տեղաբնիկ գալլա-հռոմեացի։

հռոմեագերմանական համադրման մյուս 
կարևոր նախապայմանը կապված էր գերմա
նացիների տարաբնակեցման բնույթի հետ։ 
Գալլիայում, Իսպանիայում, Իտալիայում հաս
տատված ֆրանկները, արևմտյան գոթերը, 
արևելյան գոթերը սովորաբար զբաղեցնում 
էին ազատ հողատարածքները, իսկ անհրա
ժեշտության դեպքում տեղաբնիկներից վերց
նում էին մշակելի հողերի և արոտավայրերի մի 
մասը։ Այս դեպքում գերմանացիները և ՄՖ- 
ղաբնիկները ապրում էին սերտ հարևանու
թյամբ, կամ առաջանում էին խառը բնակչու
թյուն ունեցող գյուղեր։ Այսպես՝ գերմանացի
ները կարող էին ընդօրինակել գյուղատնտե
սության և արհեստագործության այն ձևերը և 
աշխատանքների կազմակերպման այն եղա
նակները, որոնք ունեին տեղաբնիկները, և 
հակառակը։ Գերմանացիները ևս իրենց հեր

թին որոշակի ազդեցություն ունեցան արտադ
րության կազմակերպման վրա։ Գերմանական 
բնակչության հիմնական մասը ազատ գյուղա
ցիներն էին, ուստի Գալլիայում և Իսպանիա- 
յում սկսեց լայնորեն տարածվել մանր ար
տադրությունը։ Այս ձևը ավելի առաջադիմա
կան էր, քանի որ գյուղացին ինքն էր վարում 
իր տնտեսությունը և շահագրգռված էր արդ
յունքով։

Որոշ գերմանական ցեղեր, մասնավորա
պես անգլոսաքսերը, վանդալները և լանգո 
բարդները աշխատում էին առավել համա
խմբված ապրել, ուստի ամբողջովին բռնա
գրավում էին տեղաբնիկների հողերը կամ 
զանգվածաբար ոչնչացնում էին նրանց։ Այս 
դեպքում, երբ գերմանացիները հիմնում էին 
նոր բնակավայրեր և ապրում մեկուսի, տեղա
բնիկների հետ տնտեսական կապերը թույլ էին 
կամ բացակայում էին, նոր հասարակության 
ձևավորումն ու զարգացումը դանդաղում էր։

հռոմեական և բարբարոսական քաղա
քակրթությունների փոխներգործության հա
մար անհրաժեշտ էր նաև, որ համադրվող կող
մերը գտնվեին զարգացման որոշակի աստի
ճանի վրա։ Իսպանիայի և Գալլիայի միջերկ
րածովյան շրջանները իրենց զարգացման 
մակարդակով չէին տարբերվում Իտալիայից, 
և այստեղ հաստատված գերմանացիները ըն
դօրինակելու շատ բան ունեին։ Կայսրության 
առավել թույլ և հետամնաց շրջաններում ապ
րող տեղաբնիկների և եկվոր գերմանացիների 
զարգացման մակարդակը համարյա նույնն էր, 
ուստի միմյանց ընդօրինակելու կարիք չկար։

Գերմանական ցեղերը ևս տարբերվում էին 
իրենց զարգացման աստիճանով։ Այսպես՝ 
մինչև Իսպանիայում հաստատվելը արևմտյան 
գոթերը շուրջ մեկ դար ապրել էին կայսրության 
տարածքում (հարավային Գալլիա) և յուրաց
րել էին հռոմեական հասարակության որոշ 
նվաճումներ։ Ֆրանկները Ք.հ. I դ. բնակվում 
էին կայսրության սահմանամերձ շրջաններում 
և անընդհատ շփվում էին Գալլիայում բնակվող 
գալլա-հռոմեացիների հետ, ընդօրինակում 
աշխատանքի կազմակերպման նրանց փորձը։

հռոմեագերմանական փոխներգործության 
համար հարկավոր էր նաև որոշակի խաղաղ 
ժամանակաշրջան։ Սովորաբար այն տևում էր 
150-200 տարի։
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Միջնադարյան քաղաքակրթության 
ձևավորման ներքին ճանապարհը

Այն հասարակություններում, որտեղ երկու 
քաղաքակրթությունների փոխներ գոր ծությունը 
թույլ էր կամ բացակայում էր, միջնադարյան 
քաղաքակրթության ձևավորումը դանդաղ էր 
ընթանում։ Վերջինիս առաջացման ժամանակ 
հասարակությունները զարգացման տարբեր 
աստիճանների վրա էին։ Նրանց մի մասը (Բ-յու֊ 
զանդիա, Իրան, հնդկաստան, Չինաստան) 
մինչավատատիրական քաղաքակրթության 
անկման փուլում էր։ Գերմանիան, Բրիտանի- 
ան, Արևելյան Եվրոպան, Արաբական թերա
կղզին զբաղեցնող հասարակությունները ապ
րում էին տոհմացեղային հարաբերությունների 
քայքայման ժամանակաշրջանում։ Այլ քաղա
քակրթությունների հետ փոխներգործության 
բացակայության պայմաններում այդ հասարա
կություններում միջնադարի ձևավորումը տեղի 
էր ունենում ներքին ճանապարհով։ Կախված 
նրանից, թե հասարակությունը զարգացման որ 
աստիճանից էր անցնում միջնադարին՝ ներքին 
ճանապարհը կարելի է ստորաբաժանել երկու 
ուղու։ Առաջին դեպքում (Բյուզանդիա, Իրան, 
հնդկաստան, Չինաստան) միջնադարը ձևա
վորվում էր անկում ապրող անտիկ և արևելյան 
հասարակարգի ներսում։ Երկրորդ դեպքում 
(Գերմանիա, Բրիտանիա, Արաբական թե
րակղզի) միջնադարը ծնվեց քայքայվող տոհ
մացեղային հասարակարգի ներսում։ Սակայն 
սրանք լրիվ մեկուսացված չէին, և այստեղ ևս 
զգացվում էր այլ քաղաքակրթությունների ազ
դեցությունը, որը ներթափանցում էր առևտրա
կան կապերի ու մշակույթի միջոցով։

Միջնադարյան քաղաքակրթության 
տարատեսակները

Տարբեր հասարակություններ միջնադարին 
անցել են ո°չ միաժամանակ և ո°չ էլ նույն ճանա- 
պար հով։ ժամանակագրական սահմանները 
տարբեր են մայրցամաքների և անգամ նույն 
երկրի համար։ Միջնադարի առաջացման և 
զարգացման վրա զգալի էին ոչ միայն հասա
րակության զարգացման աստիճանը, այլև 
բնակլիմայական պայմանները, ժողովրդագ
րական պատկերը և կրոնը։ Միջին դարերում 
կրոնը առաջատար դիրք էր զբաղեցնում հա

սարակության հոգևոր և սոցիալ-քաղաքական 
կյանքի կազմակերպման գործում։ Այսպես՝ 
միջնադարյան քաղաքակրթությունը ստեղծող 
հասարակությունները միմյանցից տարբերվում 
էին զարգացման մակարդակով, կրոնական և 
ազգային առանձնահատկություններով և մի
ջավայրի բնակլիմայական պայմաններով։ 
Սրանց հիման վրա ձևավորվեցին միջնադար 
յան քաղաքակրթության մի քանի տիպեր։ 
հաշվի առնելով կրոնի խաղացած դերը՝ միջ
նադարյան քաղաքակրթությունը բաժանվում է 
չորս տիպի՝ քրիստոնեական, իսլամական, 
բուդդայական, հինդուական։ Մյուս դեպքում 
հաշվի առնելով այն, որ միջին դարերը ներա
ռում են ավատատիրական հարաբերություննե
րի ձևավորումը, զարգացումը և անկումը, այն 
բաժանվում է հետևյալ տեսակների՝ արևմտա- 
եվրոպական, բյուզանդական, սկանդինափ 
յան-ռուսական, մուսուլմանական, արևելյան։

Միջնադարի քաղաքակրթության արևմաա– 
եվրոպական տարատեսակը ընդհանուր 
քրիստոնեական քաղաքակրթության մի մասն է։ 
Միջին դարերում այն ներառում էր Ֆրանսիան, 
Գերմանիան, Անգլիան, Ապենինյան և Պիրե- 
նեյան թերակղզիները։

Ռյուզանդական (Արևելահռոմեական 
կայսրություն) միջնադարն ուներ մի շարք 
առանձնահատկություններ, որոնց շնորհիվ 
այն քրիստոնեական քաղաքակրթության մեջ 
ներկայանում է որպես առանձին տեսակ։ Նրա 
հիմքում ընկած էին անտիկ հունահռոմեական 
մշակույթի հիմնական հատկանիշները։

Սկանդինավյան-ռուսական տեսակը նե
րառում էր Ռուսիան և Սկանդինավյան թերա
կղզին։ Այստեղ նախնադարյան համայնական 
հասարակարգից անցում կատարվեց միջնադա
րին՝ շրջանցելով հին հասարակության փուլը։

Միջնադարյան քաղաքակրթության մու
սուլմանական տարատեսակի առաջացումը 
կապված էր իսլամի և մի շարք տարածքներում 
(Արաբական թերակղզի, Մերձավոր Արևելք, 
հյուսիսային Աֆրիկա) նրա հաստատման հետ։

Միջնադարի արևելյան տիպը տարածում 
գտավ Իրանում, հնդկաստանում, Չինաստա
նում, ճապոնիայում։ Իրանում միջնադարի 
ձևավորումը սկսվեց III–IV դդ. (Սասանյան 
տերություն), Չինաստանում՝ 11-111 դդ., 
հնդկաստանում՝ V-VI դդ.։
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Միջնադարյան քաղաքակրթության աարաաեսակներն ըսա երկրների 
կամ աարածաշրջանների

Արևմաա– 
եվրոպական Ֆրանսիա Գերմանիա Անգլիա Իտալիա Իսպանիա

Բյուգանդական Բյուզանդիա

Սկանդինավյան– 
ոուսական Հին Ռուսիա Նորվեգիա Շվեդիա Դանիա

Մ՜ուսուլմա– 
նական

Արաբական 
թերակղզի Հյուսիսային Աֆրիկա Մերձավոր Արևելք

Արևելյան Իրան Հնդկաստան Չինաստան ճապոնիա

Ամփոփում։ Միջնադարյան քաղաքակրթությունը եվրոպայում զարգանում էր 
տարբեր ուղիներով։ Այն ձևավորվում էր ինչպես երկու հասարակությունների (հռո
մեական և բարբարոսական) բախման և փոխներգործության, այնպես էլ նրանցից 
որևէ մեկի բացակայության պայմաններում։ Արդյունքում միջնադարն առաջանում 
էր համադրման և ներքին ճանապարհներով։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ ուղիներով էր ձևավորվում միջնադարյան քաղաքակրթությունը Եվրոպայում։
2. Ո՞ր ժամանակաշրջանն է ընդգրկում ժողովուրդների մեծ գաղթը։ Ինչով էր այն տարբեր

վում բարբարոսական ցեղերի նախորդ տեղաշարժերից։ Ինչպես տարաբնակեցվեցին այդ 
ցեղերը։ Ի՞նչ պայմաններ էին անհրաժեշտ նոր հասարակության առաջացման համար։

3. Ներկայացրեք միջնադարին անցման ներքին ուղին։ Ո՞ր երկրներում էր միջնադարը 
ձևավորվում այդ ճանապարհով։

4. Ըստ կրոնական չափանիշի՝ միջնադարյան քաղաքակրթության ի՛նչ տիպեր կարող եք 
նշել։ Ո՞րն է միջնադարյան քաղաքակրթությունների տարբերակման մյուս չափանիշը։ 
Ներկայացրե°ք միջնադարյան քաղաքակրթությունների տարատեսակներից յուրաքանչյու
րի առանձնահատկությունները։

11 Համաշխարհային պատմություն — 10
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§ 2. ԱՎԱՏԱՏԻՐԱԿԱՆ 
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՁԵՎԱՎՈՐՈԻՄԸ

Սոցիալական միջավայրի 
կազմակերպումը

Միջնադարը ներառում է ավատատիրա
կան հարաբերությունների ձևավորման, զար
գացման և անկման փուլերը, ուստի այն հա
ճախ անվանում են ավատատիրական քաղա
քակրթություն, իսկ երբեմն նաև երկրագործա
կան հասարակություն, քանի որ բնակչության 
հիմնական զանգվածը զբաղվում էր երկրա
գործությամբ։

Միջնադարի մարդը շրջակա միջավայրը 
հիմնականում օգտագործում էր գյուղատնտե
սական աշխատանքներ կազմակերպելու հա
մար։ Հողը օգտագործում էր որպես ցանքա
տարածություններ, արոտավայրեր, խոտ
հարքներ, բանջարանոցներ, այգիներ։

Բնակավայրի հիմնական ձևը գյուղն էր։ 
Տունը ծառայում էր ոչ միայն որպես բնակա
տեղի, այլև անհրաժեշտ ապրանքներ արտադ 
րելու տեղ, քանզի անասունները ևս ապրում 
էին այստեղ։ Այս ամբողջը միասին կազմում 
էին մարդու սոցիալական միջավայրը, սրանց 
միջոցով էր մարդը բավարարում իր սոցիալա
կան պահանջմունքները։

Ավատատիրական հարաբերությունների 
ձևավորման շեմին կանգնած էին երկու հասա
րակություններ։ Առաջինը անտիկ հասարա
կարգում էր, իսկ երկրորդը՝ տոհմացեղային։ 
Երկուսի համար էլ ընդհանուրն այն էր, որ 
քայքայման և նոր հասարակություն ստեղծելու 
ճանապարհին էին։

Հռոմեական կայսրությունը IV– V դդ. ան
կում էր ապրում։ Այդ հասարակությունում գյու
ղատնտեսական և արհեստագործական ար
տադրության մեջ զգալի էր ստրկական աշխա
տանքի վրա հիմնված խոշոր տնտեսություն
ների դերը։ Մանր գյուղացիական և արհես
տագործական տնտեսությունները ավելի շատ 
տարածված էին կայսրության ասիական 
շրջաններում։

Ստրուկի աշխատանքի վրա հիմնված 
տնտեսությունների համար անհրաժեշտ էր, որ 
շուկայում միշտ լինեին էժան ստրուկներ։ Սա- 

կայն Ք.հ. II դարից սկսած, երբ Հռոմեական 
կայսրության ռազմական գերակայությունը 
հարևան երկրների և ժողովուրդների նկատ^ 
մամբ թուլանում էր, համապատասխանաբար 
պակասում էր ստրուկների թվաքանակը, և 
աճում էր նրանց գինը։ Այս դեպքում ստրկա
տերերը իրենք էին փորձում կազմակերպել 
ստրուկի վերարտադրությունը։ Նրանք թույ
լատրում էին, որ ստրուկն ամուսնանա։ Ամուս
նության իրավունքի հետ միաժամանակ 
ստրուկին որոշակի պայմաններով հանձնվում 
էր հողամաս կամ արհեստանոց և արտադրու
թյուն կազմակերպելու համար անհրաժեշտ 
սերմացու, հումք և աշխատանքի գործիքներ։ 
Ստրուկը պարտավոր էր բերքի կամ արհես
տագործական արտադրանքի մի մասը տալ 
տիրոջը։ Սա արդեն փոխում էր ստրուկի իրա
վական կարգավիճակը, քանի որ նա ամուս
նանում էր և դառնում որոշակի գույք տնօրի - 
նող անձ։

Ուշ Հռոմեական կայսրությունում մեծ տա
րածում ստացավ նաև կոլոնատը։ Խոշոր և մի
ջին ստրկատերերը իրենց հողատարածքնե
րից առանձնացնում էին մանր հողակտորներ 
և վարձակալության հանձնում առանձին 
մարդկանց՝ կոլոններին։

Տոհմացեղային հասարակարգը մասնավո
րապես գերմանացիների մոտ արդեն Ք.հ. I դ. 
սկսեց անկում ապրել, քանզի առաջանում էր 
գույքային և սոցիալական անհավասարու
թյուն։ Գերմանական տոհմացեղային հասա
րակության մեջ ամենաբազմամարդ խավը 
ազատ մարդն էր, որը հիմնականում զբաղվում 
էր գյուղատնտեսությամբ։ Սակայն նա միայն 
գյուղացի չէր, քանի որ միաժամանակ զինվոր 
էր և ժողովրդական ժողովի անդամ։ Սոցիալա
կան շերտավորման արդյունքում ազատ 
մարդկանց զանգվածից անջատվեց տոհմա
ցեղային ավագանին, որն իր ձեռքում կենտրո
նացրեց հսկայական հողատարածքներ և մե
ծաքանակ անասունների հոտեր։ Այժմ տնտե
սություն կազմակերպելու համար նրանց անհ
րաժեշտ էր շահագործել ուրիշի աշխատանքը։ 
Աշխատուժ կարող էին դառնալ աղքատացած, 
բայց դեռևս ազատ մարդիկ։ Տոհմացեղային 
ավագանին աշխատում էր նրանց կտրել հա
սարակական աշխատանքից (զինվոր, ժո
ղովրդական ժողովի անդամ) և դարձնել կախ
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յալ մարդիկ։ Այսպես տոհմացեղային հասա
րակության ներսում ազատների կողքին առա
ջացավ մի նոր՝ կախյալ մարդկանց խավ։

Սոցիալական միջավայրի կազմակերպման 
բազմազանությունը յուրահատուկ էր անցման 
շրջանին։ Ավատատիրական հարաբերություն
ների հաստատմանը զուգահեռ դրանք միա
վորվում էին, քանի որ ձևավորվում էր հողային 
սեփականության ավատատիրական իրավուն
քը։ Այն սովորաբար ձևավորվում էր երկու ճա
նապարհով։ Առաջինը տեղի էր ունենում գյո> 
ղական համայնքի ներսում։ Գյուղացու հողը 
ժառանգաբար անցնում էր հորից որդուն, իսկ 
VI դ.՝ նաև աղջկան։ Այդ հողը կարելի էր վա
ճառել, նվիրել, պարտքի դիմաց գրավ դնել։ 
Երբ աղքատացած գյուղացին իր հողը վաճա
ռում էր կամ գրավ դնում, հողերը կենտրոնա
նում էին մի խումբ մարդկանց ձեռքում, որոնք 
հետո մտնում էին ավատատերերի դասակար
գի մեջ։ Նրանք իրենց հողը մշակելու համար 
տարբեր պայմաններով հանձնում էին գյուղա֊ 
ցիներին։

Հողային սեփականության առաջացման 
երկրորդ ճանապարհը որևէ ծառայության դի
մաց հող շնորհելն էր։ Թագավորը կամ խոշոր 
հողատերերը ծառայության դիմաց հող էին 
շնորհում իրենց նվիրված մարդկանց։ Սրանք 
ևս մտնում էին ավատատերերի դասակարգի 
մեջ։ Ավատատիրոջ հողը սովորաբար բաժան
վում էր երկու մասի՝ աերունական հող (դո– 
մ»ն), և այն հողը, որը մշակելու համար հանձ
նում էին գյուղացուն։ Այսպես ձևավորվեցին 
ավատատիրական հասարակության երկու 
հիմնական դասակարգերը՝ աշխարհիկ ու 
հոգևոր ավաաաաերերը և գյուղացիները։

Հասարակության սոցիալական 
կառուցվածքը

Ավատատիրական հասարակությունը առան
ձին փակ խմբերից (գյուղացիներ, աշխարհիկ 
և հոգևոր ավատատերեր) բաղկացած հասա
րակարգ էր։ Յուրաքանչյուր խմբի համար 
սահմանված էին որոշակի իրավունքներ և 
պարտականություններ։ Մարդը դրանք կարող 
էր իրականացնել միայն իր կոլեկտիվի միջո
ցով։ Գյուղացին հողակալման իրավունքը 
իրականացնում էր գյուղական համայնքի մի 

11* 

ջոցով որպես նրա անդամ։ Ավատատերը հո
ղի և նրա վրա ապրող գյուղացու նկատմամբ 
ունեցած պայմանական սեփականության 
իրավունքը իրականացնում էր վասալական 
կապերի միջոցով։

Ստացած հողում գյուղացին վարում էր 
ինքնուրույն տնտեսություն, քանի որ ուներ սե
փական տուն, անասուններ և աշխատանքի 
գործիքներ։ Գյուղացին, որը մշակում էր ավա
տատիրոջ հողը, չէր համարվում այդ հողի սե
փականատեր, սակայն իր հողը ժառանգու
թյուն թողնելու իրավունք ուներ։ Գյուղացու 
տնտեսական կախվածությունը հողատիրոջից 
արտահայտվում էր հարկեր վճարելով։ Ավա
տատերերի դասակարգը բաղկացած էր աշ
խարհիկ և հոգևոր ավատատերերից, որոնք 
վաղ միջնադարում կազմում էին բնակչության 
1-2%-ը։ Ավատատերերի դասակարգը իր 
հերթին բաղկացած էր մի քանի դասերից։

Եթե անտիկ Եվրոպայում ազատ մարդու՝ 
հող ունենալու իրավունքը կապված էր այն բա
նի հետ, որ նա ծնվել էր տվյալ պոլիսում, ապա 
վաղ միջնադարում պայմանավորված էր նրա 
պատկանելությամբ ավատատերերի դասա
կարգին կամ գյուղական համայնքին։

Ավատատիրական 
աստիճանակարգությունը

Ավատատերերի դասակարգի կազմա
կերպման կարևոր առանձնահատկություննե
րից մեկը նրա ներսում գործող աստիճանա
կարգությունն էր, որը հիմնված էր պայմանա
կան հողային սեփականության վրա։ ԱՎատա
տիրական հարաբերությունների հաստատմա
նը զուգահեռ փոխվում էին նաև հողի սեփա
կանության իրավունքի ձևերը։ Սկզբում դա 
ալոդն էր, որն անցնում էր ժառանգաբար և 
կարելի էր վաճառել, նվիրել։ Օգտվելով սրա
նից՝ հողատերը որևէ ծառայության (մասնա
վորապես զինվորական) դիմաց ցմահ օգտա
գործելու պայմանով հող էր շնորհում առանձին 
մարդկանց: Պայմանական հողատիրության 
այս ձևը կոչվում էր բենեֆիցիում, որին շու
տով փոխարինեց ավաաը։ Այն ևս պայմանա
կան հողատիրություն էր, սակայն տրվում էր ոչ 
թե ցմահ, այլ ժառանգաբար օգտագործելու 
իրավունքով։ Պայմանական հողատիրության 
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իրավունքի շրջանակներում հող շնորհողը 
կոչվում էր սենյոր, իսկ ստացողը՝ վասալ։ 
Հողի սեփականության իրավունքը պայմանա
կան էր, քանի որ ավատի սեփականատեր հա
մարվում էր ոչ միայն վասալը, այլև այն սենյո
րը, որից ստացել էր, և ավելի բարձր կանգնած 
սենյորներ։ Այսպես իշխող դասակարգի ներ 
սում ձևավորվեց ավաաաաիրական ասաի– 
ճանակարգությունը։

Աստիճանակարգության ամենավերին աս
տիճանին կանգնած էր թագավորը՝ որպես 
բոլոր ավատատերերի գերագույն սենյոր։ 
Որոշ դեպքերում իր պետության մեջ գլխավո
րելով աստիճանակարգությունը՝ թագավորը 
կարող էր հանդես գալ որպես ուրիշ թագավո
րի, կայսեր կամ Հռոմի պապի վասալ։ Աստի
ճանակարգության երկրորդ աստիճանը զբա
ղեցնում էին թագավորի անմիջական վասալ֊ 
ները։ Դրանք խոշոր հողատերերն էին՝ դուք
սերը, կոմսերը, արքեպիսկոպոսները, եպիս
կոպոսները և վանահայրերը։ Նրանք իրենց 
պատկանող տարածքներում հավաքում էին 
հարկերը, զբաղվում դատական և վարչական 
գործունեությամբ։ Նրանք դրամ հատելու և 
պատերազմներ վարելու իրավունք ունեին։ 
Ավատատիրական սանդուղքի երրորդ աս
տիճանը զբաղեցնում էին սրանց վասալնե
րը՝ բարոնները։ Սրանցից ներքև կանգնած 
էին ավելի մանր ավատատերերը՝ ասպետնե
րը, որոնցով ավարտվում էր աստիճանա
կարգությունը։

Արևմտյան Եվրոպայի բոլոր երկրներում, 
բացի Անգլիայից, աստիճանակարգության 
ներսում հարաբերությունները կարգավոր
վում էին «Իմ վասալի վասալը իմ վասալը 
չէ» սկզբունքով։ Անգլիայում բոլոր ավատ 
ստացողները, անկախ նրանից, թե ումից են 
ստացել, համարվում էին թագավորի Վա
սալները։

Սենյոր –վասալ հարաբերությունները կար
գավորվում էին հողի շնորհումով։ Հողը վասա
լին տրվում էր ծառայության համար։ Ավատա
տիրական սովորույթի համաձայն՝ վասալը 
պարտավոր էր տարվա ընթացքում 40 օր ծա
ռայել սենյորին։ Վասալի պարտականություն
ներից էին պաշտպանել սենյորի պատիվը և 
արժանապատվությունը, նրա ընտանիքը և 
մասնակցել նրա մղած պատերազմներին։

Ավատի ստացման ժամանակ վասալը հա
վատարմության երդում էր տալիս, որի խախտ
ման դեպքում սենյորը իրավունք ուներ ավա
տը հետ վերցնելու։

Ասպետություն

Ասպետությունը, որը կանգնած էր աստի
ճանակարգության վերջին աստիճանին, միջ
նադարի Արևմտյան Եվրոպայի ռազմահողա- 
տիրական խավն էր։ Այն ներառում էր բոլոր 
ավատատեր զինվորներին։ Ասպետ չէին 
ծնվում, այլ դառնում էին որոշակի կանոննե
րով կատարվող ձեռնադրությունից հետո։ Աշ
խարհիկ բոլոր ավատատերերի (թագավոր, 
դուքս, կոմս, բարոն, ասպետ) որդիների դաս
տիարակության համար մշակվել էր ուսուցման 
համակարգ, որը տևում էր 21 տարի։ Սովորեց
նում էին ասպեաական յոթ առաքինու
թյուններ. ձիավարություն, սրամարտություն, 
նիզականետություն, լող, բազեով որսորդու
թյուն, շախմատ խաղալ, բանաստեղծություն
ներ գրել՝ նվիրված սիրած աղջկան։

Ասպ»տի 
հանդ»րձանք
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Ասպետ ձեռնադրելը խորհրդանշական 
արարողություն էր ասպետության շարքերը 
ընդունվելու համար։ Սկզբում այն աշխարհիկ 
արարողություն էր, սակայն հետագայում եկե
ղեցին դարձրեց կրոնական արարողակարգ։

Ասպետությունը առաջացավ VIII դ.։ Ասպե
տը հեծյալ զինվորական ծառայություն կատա
րող անձն էր, որի համար հող էր ստանում։ Հո
ղը տրվում էր այն մշակող գյուղացիներով հան
դերձ, որոնք հարկ էին վճարում ասպետին։ Աս

պետության ձևավորումը որպես ռազմահողա- 
տիրական դաս ավարտվեց XI դարում։

Ձեռնադրությունից անմիջապես հետո 
ասպետը դառնում էր ինչ-որ մեկի վասալը։ 
Նրա հիմնական զբաղմունքները զինվորա
կան ծառայությունը, որսորդությունը և զինա
խաղն էին։

Ասպետության՝ որպես ռազմական դասի 
ազդեցությունը սկսեց անկում ապրել XV դ., 
երբ հայտնագործվեց հրազենը։

Ամփոփում։ Ավատատիրական հասարակությունը ձևավորվեց Հին աշխարհի փլա
տակների վրա։ Այն հասարակության ներփակ խմբերից բաղկացած հասարակարգ էր, 
որոնցից յուրաքանչյուրն օժտված էր որոշակի իրավունքներով և պարտականություննե
րով։ Ավատատիրական հասարակության զարգացման կարևոր առանձնահատկությունը 
աստիճանակարգությունն էր, որի վերին աստիճանին կանգնած էր թագավորը՝ որպես 
բոլոր ավատատերերի գերակա իշխանավոր։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչու են միջնադարն անվանում նաև երկրագործական հասարակություն։ Միջնադարում 
որն էր բնակավայրի հիմնական ձևը։ Ո՞ւմ աշխատանքի վրա էր հիմնված տնտեսությունը 
Հռոմեական կայսրությունում։ Ինչու սկսած Ք.ա. II դարից՝ ստրուկների քանակը սկսեց 
պակասել։ Ինչպես փոխվեց ստրուկի կարգավիճակը։ Ի՞նչ է կոլոնատը։ Ինչպես առաջա
ցավ կախյալ մարդկանց խավը։ Ի՞նչ ճանապարհներով էր ձևավորվում հողային սեփակա
նության ավատատիրական իրավունքը։

2. Սոցիալական ի՛նչ խմբերից էր բաղկացած ավատատիրական հասարակությունը։ Ինչպի
սի՛ կախվածության մեջ էր գյուղացին ավատատիրոջից, ինչով էր դա արտահայտվում։

3. Ինչի՛ վրա էր հիմնված ավատատիրական աստիճանակարգությունը։ Հողի սեփականու
թյան իրավունքի ի՛նչ ձևեր գիտեք։ Բացատրեք դրանցից յուրաքանչյուրի օգտագործման 
կարգը։ Ներկայացրեք ավատատիրական աստիճանակարգությունը։ Ո՞րն էր դրա 
սկզբունքը։ Ի՞նչ պարտականություններ ուներ վասալը սենյորի նկատմամբ։

4. Ի՞նչ էր ասպետական խավը։ Ե՞րբ է առաջացել ասպետությունը։ Ինչու ասպետության ազ
դեցությունը սկսեց անկում ապրել։
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§ 3. ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՎԱՂ ՄԻՋՆԱԴԱՐՈՒՄ

Թ՜ագավորական 
իշխանության կազմակերպումը

Մինչև ժողովուրդների մեծ գաղթը 
Արևմտյան Եվրոպայում կար մեկ պետո^ 
թյուն՝ Հռոմեական կայսրությունը։ Արևմտա- 
հռոմեական կայսրության թուլացման և անկ
ման շրջանում գերմանական ցեղերի մի մասը 
տարաբնակվեց կայսրության տարածքներում 
և ստեղծեց թագավորություններ, որոնք 
հայտնի էին «բարբարոսական թագավորո^ 
թյուններ» անունով։ Վաղ միջնադարում պե
տություններ ստեղծվեցին նաև Եվրոպայի այն 
մասերում, որոնք երբևիցե կայսրության կազ
մի մեջ չէին մտել։

Տոհմացեղային հասարակարգում ապրող 
գերմանացիների մոտ պետություն դեռևս չէր 
ձևավորվել։ Այն սկսեց սաղմնավորվել դդ.։ 
Այդ ժամանակ գերմանական ցեղերի քաղա
քական կազմակերպման հիմնական ձևերն 
էին ժողովրդական ժողովը, ավագների խոր 
հուրդը, ռազմական առաջնորդը։

ժողովրդական ժողովը քննարկում էր ցեղի 
համար մեծ կարևորություն ներկայացնող 
հարցեր։ Նրան մասնակցում էին զենք վերց
նելու ունակ բոլոր ազատ տղամարդիկ։ ԱՎագ
ների խորհուրդը ուներ միայն դատական իրա
վունքներ։ Ռազմական առաջնորդը, որն ար
դեն կարողացել էր ստեղծել սեփական զորա- 
ջոկատը, օժտված էր միայն ռազմական իշխա
նությամբ։

Հասարակության զարգացմանը զուգա
հեռ կառավարման այս ձևերը ձեռք էին բե
րում նոր բովանդակություն, քանի որ պետու
թյան կազմավորման համար անհրաժեշտ էր, 
որ ռազմական առաջնորդը յուրացներ թա
գավորական իշխանությանը հատուկ իրա
վունքներ։ Ռազմական առաջնորդից թագա
վորի վերածվելու գործընթացը արագացավ՝ 
կապված ցեղային միության առաջացման 
հետ։ Ցեղային միությունը ներառում էր մի 
քանի հարյուր հազար մարդ և զբաղեցնում 
էր մեծ տարածք։ Այդ պատճառով ցեղային 
միության՝ զենք վերցնելու ունակ բոլոր ան
դամներին անհնար էր հրավիրել ժողովրդա

կան ժողովի։ Այսպես՝ ժողովրդական ժողովը 
բաժանվեց երկու մասի։ Իր գոյությունը շա
րունակեց միայն ցեղի ժողովրդական ժողա 
վը։ Սակայն նա կորցնում էր իր քաղաքական 
նշանակությունը, քանի որ իրավունք չուներ 
որոշումներ ընդունելու ցեղային միության 
անունից։ Մյուսը ռազմական առաջնորդի 
գլխավորությամբ հրավիրվող ժողովն էր, 
որին մասնակցում էին ցեղային միության 
այն ներկայացուցիչները, որոնք մտնում էին 
առաջնորդի անձնական զորաջոկատի մեջ, և 
ցեղային առաջնորդները։ Այս ժողովի ընդու
նած որոշումներն արդեն պարտադիր էին ցե
ղային միության համար։

Ավագների խորհուրդը դառնում էր ռազ
մական առաջնորդին կից խորհուրդ։ Այսպես՝ 
ռազմական առաջնորդը դանդաղորեն իր 
ձեռքում էր կենտրոնացնում ամբողջ իշխա
նությունը և դառնում էր թագավոր։ Նա վեր 
էր կանգնած հասարակությունից և յուրաց
նում էր թագավորական իշխանության 
խորհրդանիշ համարվող թագը։ Ձևավորվեց 
նաև թագավորական իշխանության ժառան
գականության սկզբունքը։ Թագավորական 
իշխանության կազմակերպման և ամրա
պնդման համար մեծ նշանակություն ունեցավ 
այն, որ թագավորն էր տնօրինում երկրի հո
ղային ֆոնդը և դրա բաշխման իրավունքը։ 
Հարկային և դատական համակարգը ևս ամ
բողջովին ենթարկվում էր թագավորին։ Այա 
պիսով՝ թագավորն իր ձեռքում կենտրոնաց
նում է օրենսդիր, ռազմական, դատական և 
ֆինանսական ամբողջ իշխանությունը։ Թա
գավորական իշխանության կազմակերպումը 
հանդիպում էր լուրջ դիմադրության։ Իշխա
նության համար թագավորի դեմ պայքարում 
էին խոշոր հողատերերը և ցեղային առաջ
նորդները։ Թագավորը ստիպված էր կառա
վարման որոշ գործառույթներ հանձնել 
նրանց։ Արդյունքում նոր կազմավորվող թա
գավորական իշխանությունը թույլ էր, ուստի 
չկարողացավ ստեղծել կենտրոնաձիգ կառա
վարում ունեցող պետություն։

Ֆրանկական թագավորությունը

Ֆրանկներն ապրում էին Հռենոս գետի 
ստորին հոսանքում և ծովափնյա շրջաննե-
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Ֆրանկն»րի առաջնորդ 0լոդ^^ը 

րում։ Նրանց ցեղային միությունը բաժան
վում էր երկու ճյուղի՝ սալիական և ռիպու– 
աքական։

Արևմտահռոմեական կայսրության ան
կումից (476 թ.) հետո ֆրանկներն անցան 
Հռենոս գետը և սկսեցին Հ յուսի սար ևելյ ան 
Գալլիայի նվաճումը։ Նրանց ղեկավարում էր 
սալիական ֆրանկների առաջնորդ Քլոդվի– 
գը (486-511 թթ.) Մեքովեի տոհմից։ Այդ 
պատճառով նոր հիմնադրված պետության 
առաջին կառավարիչները կոչվում էին Մե– 
քովինգնեք։ 486 թ. Սուասոն քաղաքի մոտ 
ֆրանկները պարտության մատնեցին հռոմե
ացիներին և գրավեցին Հյուսիսարևելյան 
Գալլիան։ Մինչև VI դ. կեսերը ֆրանկները 
կարողացան գրավել նախկին հռոմեական 
Գալլիա պրովինցիան։ Այստեղ ապրում էր 
շուրջ 6-8 մլն գալլա-հռոմեացի։ Նվաճման 
ընթացքում ֆրանկները սովորաբար զբա
ղեցնում էին ազատ հողատարածքները, իսկ 
անհրաժեշտության դեպքում տեղաբնիկնե
րից վերցնում էին մշակելի հողերի և արո
տավայրերի մի մասը։ Այս դեպքում ֆրանկ
ները և տեղաբնիկները ապրում էին 
հարևանությամբ կամ խառը բնակչություն 
ունեցող գյուղերում։ Ֆրանկական յուրա
քանչյուր ընտանիք վերցնում էր այնքան 
հող, որքան կկարողանար մշակել։

Քլոդվիգը՝ որպես ռազմական առաջնորդ, 
սեփականացրեց Գալլիայում հռոմեական 
կայսրերին պատկանող հողատարածքները։ 
Նրան և զորաջոկատի անդամներին բաժին 

հասավ նաև տեղական անհնազանդ խոշոր 
հողատերերի հողատարածքների մի մասը։ 
Մնացածները ծառայության անցան Քլոդվիգի 
մոտ։ Ֆրանկները և տեղաբնիկները, երկար 
ժամանակ ապրելով կողք կողքի, յուրացրին 
միմյանց լեզուն և սովորույթները։ Նրանց միջև 
սկսեցին ձևավորվել հարևանական և ազգակ
ցական կապեր։

496 թ. Քլոդվիգն ընդունեց քրիստոնեու
թյուն և մկրտվեց։ Նոր կրոնն ընդունեցին նաև 
նրա երեք հազար զինվորները։ Ձգտելով հաս
նել միանձնյա իշխանության՝ Քլոդվիգը 
ոչնչացրեց ֆրանկական ցեղերի բոլոր առաջ
նորդներին, որոնք իշխանության համար պայ
քարում էին իր դեմ։ Այսպես՝ մոտ 500 թ.առա- 
ջացավ Ֆրանկների թագավորությունը։ Քլոդ
վիգը դարձավ այդ թագավորության միակ կա
ռավարիչը։ Այժմ նրան ենթարկվում էր ոչ թե 
մեկ ցեղային միություն, այլ Գալլիայի ողջ 
բնակչությունը։ Նրա իշխանությունը ժառան- 
զական էր։ Այսպես՝ ավատատիրական հարա
բերությունների ձևավորմանը զուգահեռ կազ
մավորվում էր վաղ ավատատիրական պետո^ 
թյունը։

Գալլիայում մնացել էին կայսերական կա
ռավարման որոշ մարմիններ, սակայն սկզբնա
կան շրջանում ֆրանկները չկարողացան 
դրանք ամբողջովին յուրացնել։ ժողովրդա
կան ժողով այլևս չէր հրավիրվում, քանի որ 
անհնար էր ամբողջ Գալլիայում տարաբնակ
ված ֆրանկներին հրավիրել ժողովի։ Երկրի 
կառավարումը Քլոդվիգը կենտրոնացրեց իր 
ձեռքում, իսկ կառավարման կենտրոնը դար
ձավ արքունիքը։ Իշխանության կազմակերպ
ման համար թագավորն օգտագործեց այն, որ 
ինքն ամենախոշոր հողատերն էր և ուներ 
անձնական մեծ զորաջոկատ։ Քլոդվիգը և նրա 
հաջորդները երկիրը կառավարում էին, ինթ 
պես սեփական տնտեսությունը։ Սեփական 
հայեցողությամբ նրանք հողատարածքներ էին 
նվիրում և պաշտոններ տալիս իրենց նվիրված 
մարդկանց։

Համապետական խնդիրներ քննարկելու և 
լուծելու համար թագավորը այս մարդկանց էր 
հրավիրում ժողովի։ Երկիրը կառավարելու հա
մար Քլոդվիգը այն բաժանեց առանձին 
շրջանների՝ կոմսությունների, որոնք կառա
վարում էին նրա մերձավոր մարդիկ։
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ՖՐԱՆԿԱԿԱՆ ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ա
Ֆրանկական պետության սահման
ները Քլոդվիգի օրոք 511 թ. դրությամբ

Ֆրանկների նվաճումները VI-VIII 
դարերում

Ֆրանկների բնակության շրջանները 
V դարի վերջին

Ֆրանկների նվաճումները V դարի 
վերջին և VI դ. սկզբին

►Կարլոս Մեծի 768-814 թթ. արշավանքների ուղղությունները 
I | Ֆրանկների նվաճումները Կարլոս Մեծի օրոք

Ֆրանկական կայսրության սահմանները IX դ. սկզբին 

ր/71 Ֆրանկական կայսրությունից կախյալ տարածքներ

Տ^<486 ճակատամարտի վայր և տարեթիվ

□

ա
3(/լ

օՊուատիե

Հ) ®
& Լոնդոն

ԿՈՐԴՈՎԱՅ
էմիրություն

Ախես 8
4 Ր Ա Ն

րՍուասոն
^486

168



Միջին դարեր

0լորվի^ի մկրտությունը

Կոմսերը տվյալ տարածքում հավաքա
գրված զինված ջոկատների հրամանատար
ներն էին։ Նրանք էին ղեկավարում տեղական 
դատարանը։ Կոմսությունը րաղկացած էր 
հարյուրյակից, իսկ վերջինս՝ գյուղական հա– 
մայնքից։

Խոշոր հողատիրության և մասնավոր իշ
խանության աճի պայմաններում թագավորա
կան իշխանությունը գնալով թուլանում էր։ Պե
տության մի շարք մարզեր այլևս չէին ենթարկ
վում Մերովինգներին։ Երկրի իրական կառա
վարումը անցավ մայորդոմներին, ուստի ՄԵ- 
րովինգների արքայատան վերջին ներկայա
ցուցիչները ստացան «ծույլ թագավորներ» ան
վանումը։ Մայորդոմը սկզրում թագավորական 
կալվածքների կառավարիչն էր և նշանակվում 
էր թագավորի կողմից։ Օգտվելով թագաՎորա
կան իշխանության թուլացումից՝ նրանք կա
րողացան իրենց ձեռքում կենտրոնացնել երկ
րի փաստական կառավարումը։ Նրանք Մերա 
վինգների տոհմից թագավոր էին ընտրում և 
կառավարում նրա անունից։

Սալիական դատաստանագիրքը

Ավատատիրական հարարերությունների և 
թագավորական իշխանության ձևավորմանը 
զուգահեռ անհրաժեշտություն էր դառնում կար
գավորել հասարակության ներսում առաջացած 
նոր հարարերությունները։ Տոհմացեղային հա

սարակարգի քայքայման փուլում գտնվող 
ֆրանկները չէին կարող փոխ առնել հռոմեա
կան իրավունքը։ Որոշ ժամանակ նրանք պետք 
է ապրեին իրենց սովորութային իրավունքի 
նորմերով։ Օգտվելով օրենսդիր իշխանություն 
ունենալու իր իրավունքից՝ Քլոդվիգը կարգադ
րեց գրի առնել սալիական ֆրանկների սովո
րութային իրավանորմերը։ Այսպես կազմվեց 
Սալիական դատաստանագիրքը։

հռոմեական ազդեցությունը օրենսգրքի 
վրա շատ թույլ էր և դրսևորվում էր նրանում, 
որ շարադրված էր լատիներենով, իսկ տու
գանքները հաշվարկված էին հռոմեական 
դրամական միավորով։ VI-IX դդ. օրենսգիրքը 
լրացվում էր ֆրանկական թագավորների ըն
դունած օրենքներով։ Սալիական դատաստա
նագիրքը Գալլիայի րնակչությանը րաժանում 
էր ֆրանկների և տեղարնիկների։ Չնայած 
իրավական տեսակետից օրենսգիրքը ֆրանկ
ների մեջ ոչ մի սահմանարաժանում չէր կա
տարում, և րոլորը համարվում էին ազատ մար
դիկ, սակայն իրավանորմեր կային սոցիալա
կան և գույքային շերտավորման մասին։ 
Ֆրանկների սովորութային իրավունքի համա
ձայն՝ սպանության համար տուգանք էին վճա
րում։ Այսպես՝ զինվորի սպանության համար 
նրա հարազատներին վճարում էին 600 սոլիդ, 
ազատ ֆրանկի համար՝ 200, իսկ կիսազատի 
համար՝ 100։

Դատաստանագիրքը տեղական րնակչու
թյանը րաժանում էր երեք խավի՝ խոշոր հողա
տերեր, մանր հողատերեր և հողազուրկ մար
դիկ, որոնք տարրեր պայմաններով մշակում 
էին ուրիշի հողը։ Ավատատիրական հարարե
րությունների զարգացմանը զուգահեռ ֆրանկ
ների և գալլա-հռոմեացիների միջև գոյություն 
ունեցող ազգային և իրավական տարբերու
թյունները վերանում էին։ Քլոդվիգի հաջորդ 
ների օրոք տեղական րնակչությանը ևս սկսե
ցին ընդգրկել զինվորական ծառայության մեջ։ 
հողահարկ և գլխահարկ սկզրից վերցնում էին 
միայն գալլա-հռոմեացիներից, իսկ հետագա
յում՝ նաև ֆրանկներից։ Այսպես իրենց գոյու
թյունը պահպանած տեղական հողատերերը 
մտնում էին ֆրանկական ավագանու, իսկ 
գալլա-հռոմեական և ֆրանկական մանր ար
տադրողները միավորվում էին մեկ այլ դասա
կարգի մեջ։
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Ամփոփում։ Արևմտահռոմեական կայսրության փլատակների վրա Եվրոպայի բար
բարոսական ցեղերը սկսեցին ստեղծել իրենց պետությունները։ Դրանց կառավարման 
եղանակը դեռևս պահպանում էր տոհմացեղային փուլին բնորոշ կառույցներ՝ ժողովրդա
կան ժողով, ավագների խորհուրդ, ռազմական առաջնորդ։ Այդ իսկ պատճառով սկզբում 
թագավորական իշխանությունը դեռևս ուժեղ չէր։ Բարբարոսական թագադրություննե
րից ամենահզորը Ֆրանկական պետությունն էր՝ Մերովինգյան արքայատոհմի գլխավո
րությամբ։ Ամուր պետականության ստեղծման նպատակով Քլոդվիգի կարգադրությամբ 
հավաքվեցին սալիական ֆրանկների սովորութային իրավանորմերը և գրի առնվեցին 
(Սալիական դատաստանագիրք)։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Կառավարման ի՛նչ ձևեր էր ընդունված գերմանական ցեղերի մոտ։ Ներկայացրեք թագա
վորական իշխանության ձևավորման գործընթացը։

2. Ո՞ր տարածքներն էին զբաղեցնում ֆրանկները։ Ո՞ր տոհմին էին պատկանում Ֆրանկա
կան պետության առաջին կառավարիչները։ Երբ ֆրանկներն ընդունեցին քրիստոնեու
թյուն։ Ինչպես էր Քլոդվիգը կազմակերպում երկրի կառավարումը։ Ինչու էին ՄերոՎինգնե- 
րի վերջին ներկայացուցիչներին անվանում «ծույլ թագավորներ»։
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§ 4. ՊԱՅՔԱՐ ԱՐՄԼՄՏԱՀՌՈՍՆԱԿԱՆ 
ԿԱՅՍՐՈՒԹՅԱՆ 
ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Կարլոս Մարտելի ռազմական 
բարեփոխումները

Պիրենեյան թերակղզին նվաճած արաբնե
րը VIII դ. սկզբին սկսեցին հարձակվել նաև 
Ֆրանկական թագավորության վրա։ 732 թ. 
Պուաաիեի մոտ տեղի ունեցած ճակատա
մարտում մայորդոմ Կարլոսը կարողացավ 
ծանր պարտության մատնել արաբներին։ Այս 
հաղթանակի համար էլ ժամանակակիցները 
նրան տվեցին Մարաել (Մուրճ) անվանումը։ 
Արաբների դեմ տարած հաղթանակը մեծ նշա
նակություն ունեցավ, քանի որ կանգնեցվեցին 
նրանց արշավանքները Արևմտյան Եվրոպայի 
խորքեր։ Շուտով արաբներից ազատագրվեց 
նաև Հարավային Գալլիան։ Սակայն արաբա
կան արշավանքների վտանգը չվերացավ, քա
նի որ նրանք հաստատվել էին Իսպանիայում։

Կարլոս Մարտելը գիտակցում էր, որ արաբ
ների դեմ հաջող պայքարելու համար անհրա
ժեշտ է ունենալ մշտական մարտունակ հեծե
լազոր, մինչդեռ ֆրանկական բանակը կազմ
ված էր հիմնականում հետիոտն աշխարհազո
րից։ Մշտական հեծյալ բանակ ստեղծելու հա
մար Կարլոս Մարտելը անցկացրեց ռազմա
կան բարեփոխումներ։ Հեծյալ զինվորական 
ծառայություն կատարելու համար նա զինվո
րին հող էր տրամադրում այնտեղ ապրող գյու
ղացիների հետ միասին։ Զինվորը սպառազի
նության ծախսերը և ապրուստի միջոցները 
ստանում էր այդ հողի վրա ապրող գյուղացի
ների վճարած հարկերից։ Զինվորական ծառա
յության դիմաց հողը սկզբում տրվում էր ցմահ 
(բենեֆիցիում), ապա՝ ժառանգաբար (ավատ)։ 
Վերջին դեպքում ժառանգը պարտավոր էր կա
տարել նույն ծառայությունները, ինչի դիմաց 
հողը ստացել էր հայրը։

Մեծաքանակ հեծելազոր ստեղծելու համար 
Կարլոս Մարտելը բռնագրավեց անհնազանդ 
հողատերերին և եկեղեցուն պատկանող հողե
րի մի մասը։ Այս ճանապարհով նա ոչ միայն 
ընդարձակեց Ֆրանկական պետության սահ
մանները, այլև ժամանակավորապես ուժե
ղացրեց կենտրոնական իշխանությունը։ Օգ

տագործելով այս հանգամանքը նրա որդի և 
հաջորդ մայորդոմ Պիպին Կարճահասակը 
որոշեց գահընկեց անելՄերովինգներին և յու
րացնել թագավորական տիտղոսը։ 751 թ. 
Սուասոն քաղաքում Պիպինը հռչակվեց թա
գավոր։ Ֆրանկական պետությունում իշխա
նությունն անցավ Կարոլինգներին։ Այս ան
վանումը առաջացել է հետագայում՝ արքայա- 
տան ամենանշանավոր ներկայացուցիչ Կար
լոս Մեծի անունից։

Կարլոս Մեծի պատերազմները

Արևմտահռոմեական կայսրության անկու
մից հետո կայսերական գահը թափուր էր 
մնացել։ Նրա ժառանգման և միասնական 
կայսրության վերականգնման համար պայ
քար սկսեց Բյուզանդիան։ Սակայն արա- 
բա-բյուզանդական երկարատև հակամար
տությունը ստիպեց Բյուզանդիային հրաժար
վել այս ծրագրից։ Արևմտահռոմեական կայս
րության ժառանգության համար պայքար 
սկսեց Պիպին Կարճահասակի որդի Կարլոս 
Մեծը (768-814 թթ.)։

Նախկին Արևմտահռոմեական կայսրու
թյան տարածքներից միայն Գալլիա պրովին
ցիան էր պատկանում Ֆրանկական թագավո
րությանը։ Կայսրության վերաստեղծման հա
մար Կարլոս Մեծը պետք է նվաճեր նրա նախ
կին տարածքները և ձեռնադրվեր կայսերա
կան թագով։

Կարլոս Մեծն ուներ վիթխարի հասակ և 
ամուր կազմվածք։ Նա մահացավ 70 տարե
կան հասակում, որը ժամանակաշրջանի հա
մար անսովոր տարիք էր, ուստի ժամանա
կակիցները մտածում էին, որ նա Աստծո 
ընտրյալն էր։ Ֆրանկական թագավորության 
ընդարձակման և պահպանման համար նա 
կազմակերպեց 50 արշավանք, որոնցից 
30-ը անձամբ էր գլխավորում։

Կարլոս Մեծը շարունակեց Պիպին Կարճա
հասակի պատերազմները Հյուսիսային Իտա- 
լիայում հաստատված լանգոբարդների դեմ։ 
Նա երկու արշավանք կազմակերպեց դեպի 
Իտալիա, ձերբակալեց լանգոբարդների թա
գավորին և Հյուսիսային Իտալիան միացրեց 
իր թագավորությանը։ Նա երկարատև պատե
րազմ սկսեց նաև Իսպանիայում հաստատված 
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արարների դեմ, որն ընթանում էր փոփոխակի 
հաջողություններով։ Վերջիվերջո ֆրանկներին 
հաջողվեց արարներից խլել Հյուսիսարևել– 
յան Իսպանիան՝ Բարսելոնա քաղաքով։ 
Կարլոս Մեծի մղած պատերազմներից ամենա- 
եր կարատ ևը Սաքսոնիայի նվաճումն էր, որը 
տևեց ավելի քան 30 տարի (772-804 թթ.)։ 
Այնուհետև նա նվաճեց Բավարիան։

Նվաճումների արդյունքում Ֆրանկական 
թագավորությունը իր տարածքով մոտավո 
րապես համապատասխանում էր նախկին 
Արևմտահռոմեական կայսրությանը։

Կարլոս Մեծի կայսրությունը

Այսպես՝ Կարլոս Մեծը հաջողությամր լու
ծեց նախկին Արևմտահռոմեական կայսրու
թյան մեջ մտնող տարածքների վերամիավոր
ման խնդիրը։ Կայսերական թագով թագա
դրվելու համար մնում էր մի հարմար առիթ։ 
Նման առիթ ներկայացավ, երր Լևոն III պա
պը հռոմեական ավագանու հալածանքներից 
խուսափելու համար ապաստանեց կայսեր 
մոտ։ Վարձահատույց լինելու համար պապը 
համաձայնեց Կարլոսին թագադրել կայսերա-

Լևոն III պապը թագադրում է Կարլոս 0»^ն

կան թագով։ 800 թ. Կարլոսը ժամանեց Հռոմ, 
և Ս. Պետրոսի տաճարում պապը նրան թա- 
գադրեց կայսերական թագով։ Կայսերական 
տիտղոսը Կարլոսին արդեն հավասար էր 
դարձնում րյուզանդական կայսեր հետ։ Այդ 
պատճառով հակասություններ առաջացան 
Ֆրանկական տերության և Բյուզանդիայի 
միջև։ Միայն 812 թ. Բյուզանդիան պաշտոնա
պես ճանաչեց Կարլոս Մեծի կայսրությունը։

Կայսրության կառավարման կենտրոնը 
դարձավ կայսերական արքունիքը։ Տարվա ըն
թացքում երկու անգամ կայսեր հրավերով ար
քունիք էին ժամանում աշխարհիկ և հոգևոր 
ավագանու ներկայացուցիչները, և նրանց հա- 
մաձայնությամր կայսրը օրենքներ էր ընդունում։

Կայսրությունը րաժանված էր առանձին 
շրջանների, որոնք ղեկավարում էին կոմսերը։ 
Նրանք հավաքում էին հարկերը և ղեկավարում 
աշխարհազորը։ Կոմսերի գործունեությունը վե
րահսկելու համար Կարլոսը հաճախ իրեն նվիր
ված մարդկանց ուղարկում էր կոմսություններ։

Կայսրը անցկացրեց նաև դատական րարե- 
փոխումներ։ Մինչ այդ դատավորը ընտրվում 
էր կոմսության ժողովրդական ժողովում։ Սա 
ֆրանկների տոհմացեղային հասարակարգից 
մնացած ժառանգություն էր։ Կայսրը վերացրեց 
այս կարգը։ Դատավորը դառնում էր նշանակո
վի պաշտոնյա և ենթարկվում էր կոմսին։

Կարլոս Մեծն անցկացրեց նաև ռազմա
կան րարեփոխում։ Նա գյուղացիներին ազա
տեց զինվորական ծառայությունից, քանի որ 
նրանք հնարավորություն չունեին հեծյալ ռազ
մական ծառայություն կատարելու ձիու և սպա
ռազինության թանկության պատճառով։ հե
տիոտն աշխարհազորը պահպանեց իր գոյու
թյունը, սակայն ծառայության էին կանչում 
ավելի շատ հողատարածք ունեցող գյուղա
ցուն։ Այսպես զինվորական ծառայությունը 
դառնում էր ավատատերերի դասակարգի ար 
տոնությունը։

Կարոլինգյան վերածնունդը

Ֆրանկական հասարակության ինչպես 
ընկերային և քաղաքական, այնպես էլ մշա
կույթի րնագավառում տեղի էին ունենում 
փոխներգործություն և համադրում։ Անտիկ և 
րարրարոսական մշակույթների միավորման և 
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նոր տիպի՝ միջնադարյան մշակույթի առա
ջացման համար կապող օղակ էին դառնում 
լատիներենը և քրիստոնեությունը։ Փոխներ
գործության արդյունքում ձևավորված վաղ 
միջնադարի մշակույթի առաջին ծիլերը 
երևացին Կարոլինգների կառավարման շրջա
նում։ Այդ պատճառով այս շրջանի մշակույթը 
ստացավ «Կարոլինգյան վերածնունդ» ան
վանումը։

Կարլոս Մեծը ուշադրություն էր դարձնում 
մշակութային կյանքի զարգացմանը։ Տերու
թյան կազմի մեջ մտնում էին բազմաթիվ ժողո
վուրդներ ու ցեղեր, որոնք ապրում էին տար
բեր սովորույթներով և խոսում տարբեր լեզու
ներով։ Հասկանալով այս ամենը՝ կայսրը փոր
ձում էր ստեղծել մեկ միասնական քրիստոնե
ական մշակույթ։

Մշակույթի բնագավառում Կարլոսի անց
կացրած բարեփոխումները համապատասխա
նում էին այն ժամանակաշրջանին, երբ տերու
թյան կառավարումը ավելի շատ կրթված 
մարդկանց կարիք ուներ։ 787 թ. կայսրը օրենք 
ընդունեց այն մասին, որ թեմերում բոլոր Վան
քերը պետք է ունենան իրենց դպրոցները։ Այն
տեղ պետք է սովորեն ոչ միայն հոգևորական
ների, այլև աշխարհականների երեխաները։ 
Այդ դպրոցներում դասավանդելու համար Բրի 
տանիայից հրավիրված Ալքուինը գրեց քերա
կանության, ճարտասանության և աստղագի
տության դասագրքեր։

Կարոլինգյան վերածննդի կենտրոնը Ախե– 
նի (կայսրության մայրաքաղաք) արքունական 
ակադեմիան էր։ Կարլոս Մեծը այստեղ հրավխ 
րեց ժամանակի՝ Եվրոպայի ամենակրթված 
մարդկանց՝ Պավել սարկավագին, Այնհար– 
աին։ Առաջինը գրեց լանգոբարդների պատ
մությունը, իսկ երկրորդը՝ Կարլոս Մեծի 
կյանքի ու գործունեության մասին։ Կարոլինգ
յան վերածնունդը կապող օղակ դարձավ բար 
բարոսական, հռոմեական և քրիստոնեական 
մշակույթների միավորման համար, ինչի հիմքի 
վրա էլ ստեղծվեց վաղ միջնադարի մշակույթը։

Վերդենի դաշնագիրը

Կարլոս Մեծի հիմնադրած կայսրությունը 
ամուր չէր։ Այնտեղ ապրում էին տարբեր ժողո
վուրդներ ու ցեղեր, որոնք միմյանցից տար

բերվում էին տնտեսական և մշակութային 
զարգացման մակարդակներով։ Կայսրությու
նը պահպանվում էր զենքի և կայսեր անձնա
կան հեղինակության շնորհիվ։

Ավատատիրական հարաբերությունների 
զարգացմանը զուգահեռ կենտրոնական իշ
խանությունը գնալով թուլանում էր։ Խոշոր 
ավատատերերը համարյա անկախ դարձան։

Տերության տարբեր մարզերի միջև տնտե
սական և քաղաքական կապերը թույլ էին կամ 
բացակայում էին։ Այդ պատճառով Կարոլինգ
յան տերությունը տրոհվեց։ Արդեն Կարլոս Մե
ծի որդի Լյուդովիկոս Բարեպաշաը 817 թ. 
կայսրությունը բաժանեց իր որդիների միջև։ 
Նա իրեն վերապահեց միայն կայսեր տիտղո֊ 
սը։ Սակայն այս բաժանումը կողմերից ոչ մե
կին չբավարարեց, և նրանց միջև սկսվեցին 
երկարատև պառակչական պատերազմներ։ 
Վերջապես 843 թ. Լյուդովիկոս Բարեպաշտի 
որդիները հավաքվեցին Վերդեն քաղաքում 
և կայսրության նոր բաժանման դաշնագիր 
ստորագրեցին։ Վերդենի դաշնագիրը հիմք 
դրեց արդի Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Իտա
լիայի կազմավորմանը։

Դաշնագրով Ֆրանկական տերությունը 
բաժանվեց երեք մասի։ Լյուդովիկոս Բարե
պաշտի կրտսեր որդի Կարլոսը ստացավ 
Արևմտաֆրանկական (Ֆրանսիա) թագավո
րությունը, որը ներառում էր ապագա Ֆրանսի
այի հիմնական տարածքը։ Այստեղ գերիշխում 
էր ռոմանական լեզուն, որի հիման վրա 
ձևավորվեց ֆրանսերենը։ Մյուս որդին՝ Լյու
դովիկոս Գերմանացին, ստացավ Ալպերից 
հյուսիս և Հռենոսի ց արևելք ընկած հողերը՝ 
Ար ևելաֆր անկական (Գեր մանի ա) թագավո - 
րությունը։ Այստեղ հիմնականում բնակվում 
էին գերմանական ցեղեր։ Այստեղ ձևավորվեց 
միասնական գերմաներենը։ Կայսերական 
տիտղոսը տրվեց Լյուդովիկոսի ավագ որդուն՝ 
Լոթարին։ Նրա պետության մեջ մտան Իտա
լիան և այն տարածքները, որոնք ընկած էին 
Ֆրանսիայի և Գերմանիայի միջև։ Լոթարի 
կայսրությունը տարբեր ազգային և քաղաքա
կան միավորներից բաղկացած պետություն էր, 
որտեղ քիչ թե շատ միասնական ամբողջու
թյուն կազմում էր Իտալիան։ Այստեղ ձևավոր
վեց իտալերենը։
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Ամփոփում։ Արևմտահռոմեական կայսրության անկումից հետո Բյուզանդիան ան
հաջող փորձ կատարեց նվաճելու արևմուտքը։ Այդ խնդիրը իրականացրեց Գալլիայի 
տարածքում կազմավորված Ֆրանկական թագավորությունը։ Կարոլինգյան արքայա
տոհմի գլխավորությամբ ֆրանկները Կարլոս Մեծի արշավանքների արդյունքում տիրա
ցան նախկին Արևմտյան կայսրության տարածքին։ Իսկ 800 թ. Կարլոսը Հռոմի պապի 
կողմից թագադրվեց որպես կայսր։ Կարլոսի հաջորդների օրոք կայսրությունը բաժան
վեց երեք մասի (Վերդենի բաժանքը), որով հիմք դրվեց ապագա Գերմանիա, Ֆրանսիա 
և Իտալիա պետություններին։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչի՛ համար էր Կարլոս Մարտելը ստացել իր մականունը։ Ի՞նչ նշանակություն ունեցավ 
Պուատիեի ճակատամարտը։ Ինչու Կարլոս Մարտելը անցկացրեց ռազմական բարեփո
խումներ։ Երբ և ում օրոք իշխանությունն անցավ Կարոլինգներին։

2. Ի՞նչը ստիպեց Բյուզանդիային հրաժարվել Արևմտահռոմեական կայսրության ժառանգ
ման համար պայքարից։ Դեպի ուր էին ուղղված Կարլոս Մեծի արշավանքները։ Ո՞րն էր 
Կարլոս Մեծի մղած պատերազմներից ամենաերկարատևը։ Պարզաբանեք Կարլոս Մեծի 
արշավանքների արդյունքները։

3. Երբ Կարլոս Մեծը կայսր հռչակվեց։ Ի՞նչը առիթ դարձավ դրա համար։ Ի՞նչ բարեփոխում 
ներ իրականացրեց կայսրը։

4. Ինչու է վաղ միջնադարյան մշակույթը ստացել «Կարոլինգյան վերածնունդ» անվանումը։ 
Ինչի՛ն էր վերաբերում 787 թ. օրենքը։

5. Վերհանեք Կարլոս Մեծի ստեղծած տերության տրոհման գլխավոր պատճառը։ Երբ ստո
րագրվեց Վերդենի դաշնագիրը, որ պետությունների հիմքը դրվեց դրանով։ Ինչպես բա
ժանվեց Կարլոս Մեծի կայսրությունը։
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§5. ՍՐԲԱԶԱՆ ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ 
ԿԱՅՍՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գերմանական 
թագավորության ծնունդը

Վերդենի դաշնագրով կազմավորված 
Արևելաֆրանկական (Գերմանիա) թագավո
րությունում ավատատիրական հարաբերու
թյունները ավելի դանդաղ էին զարգանում, 
քան Ֆրանսիայում և Իտալիայում։ Սրա պատ
ճառներից մեկն այն էր, որ գերմանական ցե
ղերով բնակեցված տարածքները, որոնք 
մտանԳերմանիայի կազմում, երբեք Հռոմեա
կան կայսրության մաս չէին կազմել։ Հռոմեա
կան հասարակության ազդեցությունը այստեղ 
շատ թույլ էր։ Ավատատիրական հարաբերու
թյունները ձևավորվում էին ներքին ճանա
պարհով։ Այստեղ երկար ժամանակ պահպան
վում էր տոհմացեղային հասարակարգին բնո
րոշ ցեղային կազմակերպումը։ Չնայած ցեղա
յին կազմավորումները դարձել էին վարչական 
միավորներ՝ դքսություններ (Սաքսոնիա, Բա- 
վարիա), սակայն առանձին ցեղերով բնակեց
ված տարածքներ էին, որոնք ղեկավարում էին 
ցեղային առաջնորդները՝ դուքսերը։

911 թ. Գերմանիայում դադարեց Կարո- 
լինգյան արքայատունը, և թագավոր ընտրվեց 
ցեղային դուքսերից մեկը՝ Կոնրադ I Ֆրան– 
կոնացին։ Նա փորձեց ամրապնդել թագավո֊ 
րական իշխանությունը, ուստի դուքսերի և թա
գավորի միջև բացահայտ պայքար սկսվեց, 
որն ավարտվեց վերջինիս պարտությամբ։ Նրա 
մահից հետո ցեղային դուքսերի միջև նորից 
պայքար սկսվեց իշխանության համար։ Ի վեր
ջո թագավոր ընտրվեց Սաքսոնիայի դուքս 
Հենրիխ 1-ը (919-936 թթ.)։ Այսպես 919 թ. 
Եվրոպայում ծնվեց գերմանական (Տևտոնա- 
կան) թագավորությունը։ Չնայած դուքսերի 
անջատողական ձգտումներին՝ կենտրոնական 
իշխանության ամրապնդման համար ստեղծվել 
էին որոշակի պայմաններ։ Դրանում շա
հագրգռված էին մանր ու միջին հողատերերը և 
եկեղեցին, որոնց թագավորը պաշտպանում էր 
խոշոր հողատերերի ոտնձգություններից։

Այդ ժամանակ նորաստեղծ պետության 
համար մեծ վտանգ էին ներկայացնում հուն
գարները։ Նրանք անընդհատ ասպատակում 

էին Գերմանիան, ամայացնում ու թալանում։ 
Հունգարներին կանգնեցնելու դուքսերի փոր
ձերը հաջողությամբ չավարտվեցին։ Հունգար - 
ների դեմ պայքարելու համար ցեղային դուք
սերը հավաքվեցին Հենրիխ 1-ի շուրջը։ 933 թ. 
գերմանացիները առաջին անգամ պարտու
թյան մատնեցին հունգարներին։ Նրանց դեմ 
պայքարը շարունակեց Հենրիխ 1-ի որդի 
Օաաոն 1-ը (936-973 թթ.)։ 955 թ. տեղի ունե
ցած վճռական ճակատամարտում հունգարնե
րը ծանր պարտություն կրեցին, դրանով դա
դարեցին նրանց արշավանքները Գերմանիա։

Սրբազան հռոմեական կայսրություն

Հունգարների դեմ տարած հաղթանակով 
Գերմանիան դարձավ ժամանակի Արևմտյան 
Եվրոպայի ամենաուժեղ պետությունը։ Հենվելով 
այս իրողության վրա՝ Օտտոն 1-ը որոշեց թա
գադրվել Հռոմ քաղաքում, վերականգնել Կար
լոս Մեծի տերությունը և յուրացնել կայսեր տիտ
ղոսը։ Նորից պայքար սկսվեց Արևմտահռոմեա
կան կայսրության ժառանգության համար։

951 թ. Օտտոնը ձեռնարկեց առաջին ար
շավանքը Իտալիա, սակայն Հռոմ չհասավ։ 
Նա գրավեց Լոմբարդիան, ամուսնացավ 
Իտալիայի թագավորության օրինական ժա- 
ռանգորդուհու հետ և իրեն հռչակեց Իտալիա
յի թագավոր։

962 թ. Օտտոնը կազմակերպեց երկրորդ 
արշավանքը։ Այս անգամ նա հասավ Հռոմ և 
թագադրվեց որպես կայսր։ Այսպես առաջա
ցավ գերմանական կայսրությունը, որը հե
տագայում ստացավ Սրբազան հռոմեա
կան կայսրություն անվանումը։ Օտտոնի և 
պապի միջև պայմանագիր կնքվեց, ըստ որի՝ 
պապն ընդունում էր կայսեր գերիշխանու
թյունը։ Օգտվելով սրանից՝ Օտտոնի հա
ջորդները փորձում էին Արևմտյան ԵՎրոպա- 
յում ստեղծել միասնական քրիստոնեական 
կայսրություն՝ Ախեն և Հռոմ մայրաքաղաք
ներով։ Կայսրությունը պետք է բաղկացած լի
ներ ինքնուրույն թագավորություններից, 
որոնց թագավորները պետք է ընդունեին 
կայսեր գերիշխանությունը։ Սակայն այս 
ծրագիրը չիրագործվեց։

Սրբազան հռոմեական կայսրությունը կար
ծես թե Կարոլինգյան կայսրության Վերա
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ծնունդն էր, սակայն տարբերվում էր նրանից։ 
Տարածքով այն ավելի փոքր էր։ Նրա մեջ 
մտնում էին Գերմանիան, Հյուսիսային և Միջին 
Իտալիան ու Հարավարևելյան Ֆրանսիան։

Կայսերական եկեղեցին

Միջնադարում համեմատաբար մեծ տա
րածքի վրա թագավորը դժվարությամբ էր 
իրականացնում իր իշխանությունը։ Խոշոր պե
տությունները սովորաբար մշտական մայրա
քաղաք չունեին, և կառավարումն իրագործելու 
համար թագավորն անընդհատ տեղաշարժ
վում էր երկրի մի ծայրից մյուսը։ Այսպես էր 
կառավարում նաև Օտտոնը։ Սրբազան հռոմե
ական կայսրության տարածքը բավական մեծ 
էր, և կառավարելը դժվար էր։ Անհրաժեշտ էր 
գտնել կառավարման նոր ձևեր և միջոցներ։ 
Այս նպատակով Օտտոնը որոշեց կառավար - 
մանը մասնակից դարձնել նաև եկեղեցուն։ Այս

0»տաղադրամ
Օտտոն 1–ի
պատկ»րր^

ճանապարհով նա փորձում էր հաղթահարել 
նաև ցեղային դուքսերի անջատողական 
ձգտումները և ամրապնդել կենտրոնական իշ֊ 
խանությունը։ Այդ ժամանակ եկեղեցին միակ 
կազմակերպությունն էր, որ կայսրության ողջ 
տարածքում ուներ իր կառույցները՝ վանքերը, 
եկեղեցիները, և կազմակերպվում էր ոչ թե ցե
ղային, այլ թեմական սկզբունքով։

Եկեղեցու կառավարման մեջ ներգրավե
լու նպատակով Օտտոնը սկսեց հողեր և լայն 
արտոնություններ շնորհել նրան։ Նա հոգևո 
րականներին պաշտոնների էր նշանակում և 
կառավարման որոշ գործառույթներ հանձ
նում էր նրանց։ Եկեղեցիներին և վանքերին 
տրված հողերում արգելվում էր որևէ դատա
րանի գործունեություն, բացի եկեղեցակա
նից։ Հաճախ հոգևորականները ստանում 
էին նաև կոմսությունը կառավարելու իրա
վունք և կոմսի տիտղոս։ Այսպես եկեղեցին 
դառնում է գործադիր իշխանություն իրա
կանացնող մարմին։ Օտտոնը հոգևորա
կաններին ներգրավում էր նաև ռազմական 
ծառայության մեջ։ Իրենց հերթին եպիսկո
պոսները և վանահայրերը ռազմական ծա
ռայության դիմաց հողեր էին շնորհում իրենց 
վասալներին, որոնք կազմում էին զորքի 
3/4 մասը։ Եկեղեցուն առատ հողեր շնորհե
լով և օժտելով ռազմական ու գործադիր իշ֊ 
խանությամբ՝ Օտտոնը միաժամանակ աշ
խատում էր այն պահել կայսերական իշխա
նության ենթակայության տակ։ Այդ պատճա
ռով նա էր բարձրաստիճան հոգևորականնե
րին պաշտոնների նշանակում։ Եթե եպիսկո
պոսի կամ վանահոր պաշտոնը թափուր էր 
մնում, ապա եկամուտներն անցնում էին թա
գավորին։ Այսպիսով՝ եկեղեցին ամբողջովին 
ենթարկվեց կայսրին, ուստի ստացավ «կայ
սերական եկեղեցի» անվանումը։

Արևմտյան Եվրոպայում քրիստոնյա կայս
րություն ստեղծելու համար գերմանական 
կայսրերը պետք է յուրացնեին նաև բարձրա
գույն հոգևոր իշխանություն։ Կայսրը միաժա
մանակ պետք է լիներ և աշխարհիկ, և հոգևոր 
իշխանության կրող։ Կայսրերը սկսեցին իրենց 
համարել Քրիստոսի փոխանորդ Երկրի վրա և 
կառավարել նրա անունից։

Գերմանական կայսրերի վարած քաղաքա
կանությունը հանդիպեց պապականության 
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դիմադրությանը, որովհետև պապերն իրենք 
էին իրենց համարում Աստծո փոխանորդ Երկ
րի վրա և պահանջում էին, որ աշխարհիկ մի 
ապետները ենթարկվեն իրենց։

Շուտով կայսրության և պապականության 
միջև պայքար սկսվեց այն բանի համար, թե 
բարձրաստիճան հոգևորականներին պաշ
տոնների նշանակելու իրավունքը ում է պատ
կանում։ Այն հայտնի է «պայքար ինվեսաի 
աուրայի» համար անվանումով։

Ինվեսաիաուրա (շնորհում) էր կոչվում 
այն արարողությունը, երբ սենյորը ավատը 
հանձնում էր վասալին։ Եպիսկոպոսի և վա
նահոր համար ինվեստիտուրան ընդգրկում էր 
ոչ միայն հողի տրամադրումը, այլև հոգևոր 
կոչում շնորհելը (հոգևոր ինվեստիտուրա)։ 
Վերջին դեպքում նրանց հանձնում էին գավա
զան և մատանի։ Եկեղեցական իրավունքի 
համաձայն՝ հոգևոր ինվեստիտուրայի իրա
վունքը պատկանում էր հոգևոր իշխանությա
նը, սակայն մինչև XI դ. կեսերը այն իրակա-

Ալբր»խտ 
Դյուր»ր. 
«Կարլոս
Մեծ»

12 Համաշխարհային պատմություն — 10

նացնում էին կայսրերը։ Պապականությունը 
մտադիր չէր երկար հաշտվել այս իրողության 
հետ և սկսեց վիճարկել ինվեստիտուրայի 
իրավունքը։ Այս պայքարում շոշափվում էր այն 
խնդիրը, թե ում վերահսկողության տակ 
պետք է գտնվի եկեղեցին՝ կայսեր, թէ՞ պապի։ 
Պայքար էր գնում նրա համար, թե Արևմտյան 
Եվրոպայի քրիստոնյա աշխարհը ով էր ղեկա
վարելու՝ Հռոմի պա՞պը, թէ՞ Սրբազան 11^0» 
ական կայսրության կայսրը։

Ինվեստիտուրայի համար մղվող պայքա
րը ավելի սուր բնույթ ընդունեց Հենրիխ IV 
կայսեր (1056-1106) և Գրիգորիոս VII 
պապի (1073-1085) միջև։ Սկզբում նրանց 
հարաբերությունները ջերմ էին։ Սուրբ երկիր 
խաչակրաց արշավանք կազմակերպելու և 
ղեկավարելու ցանկություն ունեցող պապը 
կայսրին հանձնարարեց իր փոխարեն կառա
վարել եկեղեցին։ Սակայն երբ կայսրը Իտա֊ 
լիայում իր ցանկությամբ երեք եպիսկոպոս 
նշանակեց, պապը դժգոհեց։ Կայսրը պահան
ջեց, որ նա հրաժարվի պաշտոնից։ Գրիգորի
ոս VII-ը բանադրանքի ենթարկեց կայսրին և 
հպատակներին ազատեց նրան տված հաՎա
տարմության երդումից։ Գերմանական բարձ
րաստիճան հոգևորականները և ցեղային 
դուքսերը հայտարարեցին, որ չեն ճանաչի 
կայսեր իշխանությունը, եթե նա մեկ տարի 
մնա բանադրանքի տակ։ Հենրիխը որոշեց 
հանդիպել պապին և թողություն խնդրել։ 
Նրանց հանդիպումը տեղի ունեցավ Իտալի
այի Կանոսա ամրոցում։ Մինչև հանդիպու
մը կայսրը, հանելով թագավորական նշաննե
րը, ոտաբոբիկ, առանց ուտելու երեք օր 
կանգնեց ամրոցի առաջ։ Թողությունը նա 
ստացավ ծնկաչոք վիճակում։

Ինվեստիտուրայի համար պայքարն 
ավարտվեց միայն 1122 թ., երբ ստորագրվեց 
Վորմսի համաձայնագիրը։ Կայսրության 
տարբեր շրջանների համար եպիսկոպոսնե
րի և վանահայրերի ընտրության տարբեր 
կարգ սահմանվեց։ Գերմանիայում եպիսկո
պոսին և վանահորը ընտրում էին հոգևորա
կանների ժողովում։ Աշխարհականներից ժո 
ղովին պետք է մասնակցեր միայն կայսրը 
կամ նրա ներկայացուցիչը։ Ընտրությունից 
հետո հաջորդաբար կատարվելու էր աշխար
հիկ և հոգևոր ինվեստիտուրան։ Կայսրը 
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հանձնում էբ գայիսոնը՝ աշխաբհիկ ինվես– 
տիտուբա (եպիսկոպոսի կամ վանահոբ իբա– 
վունքը եկեղեցական հողի նկատմամբ)։ Ապա 
կատաբվում էբ հոգևոբ ինվեստիտուբան 
(եպիսկոպոսին կամ վանահոբը հանձնում 
էին հոգևոբ իշխանության խոբհբղանիշնեբը՝ 
գավազանը և մատանին)։

Իտալիայում և Բուբգունդիայում եպիսկո
պոսի կամ վանահոբ ընտբությունը տեղի էբ 
ունենալու առանց աշխաբհիկ անձի նեբկայու– 
թյան։ Ընտբությունից վեց ամիս անց նոբ 
հանձնում էին գայիսոնը։

Վոբմսի համաձայնագիբը մեծ հաբված 
հասցբեց «կայսեբական եկեղեցուն», քանի 
ոբ Իտալիայի և Բուբգունդիայի եկեղեցի– 
նեբը այլևս չէին ենթաբկվում կայսեբ իշ– 
խանությանը։

Օտտոն I

Օտտոնյան վերածնունդը

Օտտոն 1-ի և նբա հաջոբղնեբի կառավաբ– 
ման ժամանակաշբ ջանում Գեբմանիայում վե– 
բելք ապբեց մշակույթը։ Սա կապված էբ ոչ մի
այն Կաբոլինգյան վեբածնության, այլև այն 
իբողության հետ, ոբ կայսբության առաջացու– 
մից հետո գեբմանացինեբը ծանոթացան 
իտալական և բյուզանղական մշակույթնեբի 
հետ։ Օտտոն 1-ը Բյուզանդիայից Գեբմանիա 
հբավիբեց ժամանակի նշանավոբ գիտնական– 
նեբին, ձաբտաբապետնեբին, ոսկեբիչնեբին։

Կայսեբական իշխանության հովանու նեբ– 
քո առանձին վանքեբ դառնում էին մշակույթի 
և կբթության կենտբոննեբ։ Օտտոնի ջանքեբով 
աբքունիքում ստեղծվեց ակադեմիա, ոբը 
Կաբլոս Մեծի ստեղծած Ախենի աբքունական 
ակադեմիայի վեբածնունդն էբ։ Այստեղ 
ստեղծվում էին պատմական և գբական եբկեբ, 
աբտագբում և նկաբազաբդում էին ձեռագբեբ։ 
Օտտոնի ջանքեբով աբքունիքում և խոշոբ 
վանքեբում բացվում էին դպբոցնեբ, ոբոնց 
համաբ գբվում էին դասագբքեբ։ Կբթության 
իբավունք ունեին ոչ միայն հոգևոբականնեբի, 
այլև աշխաբհականնեբի զավակնեբը։

Օտտոնյան վեբածննդի մշակույթում առա
վել զաբգացավ պատմագբությունը, ոբի աչքի 
ընկնող նեբկայացուցիչնեբից մեկը Վիդու– 
քինդն էբ։ Նա իբ «Սաքսեբի պատմությունը» 
աշխատության մեջ մանբամասն շաբադբել է 
Օտտոն 1-ի կյանքն ու գոբծունեությունը։ 
Սբբազան հռոմեական կայսբության ստեղծ– 
ման սկզբնական շբջանի պատմությունը նեբ– 
կայացված է Տիամաբի «ժամանակագբու– 
թյան» մեջ։ Այն առանձնահատուկ է նբանով, 
ոբ հեղինակը անդբադաբձել է ոչ միայն կայս– 
բության նեբսում, այլև հաբևան եբկբնեբում 
տեղի ունեցող իբադաբձություննեբին։

Օտտոնյան վեբածննդի ինքնատիպ դեմքե– 
բից է միանձնուհի Գբոսվիաան, ոբին սովո– 
բաբաբ անվանում են գեբմանացի առաջին կին 
զբող։ Նբա գբչին են պատկանում Օտտոն 1-ին 
փառաբանող պատմական մի ստեղծագոբ– 
ծություն և լատինեբենով գբված պոեմնեբ ու 
դբամանեբ։

Օտտոնյան վեբածնունդը հիմք դաբձավ 
գեբմանական ազգային մշակույթի ձևավոբ– 
ման համաբ։
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Ամփոփում։ Կարոլինգյան արքայատոհմի իշխանության ավարտից հետո Գերմա
նիայի թագավոր Օտտոնը Արևմտահռոմեական կայսրության ժառանգության համար 
պայքարում հասավ հաջողության և 962 թ. ընտրվեց կայսր։ Նրա պետությունը հետագա
յում ստացավ Սրբազան հռոմեական կայսրություն անվանումը։ Կայսերական իշխանու
թյան ամրապնդման նպատակով Օտտոնը հենվում էր քրիստոնեական եկեղեցու վրա։ 
Օտտոնի օրոք մեծ ուշադրություն էր դարձվում մշակույթի զարգացմանը։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչու էր ավատատիրական հասարակությունը Գերմանիայում ավելի դանդաղ զարգա
նում, քան Ֆրանսիայում և Իտալիայում։

2. Երբ է ծնունդ առել Գերմանական (Տևտոնական) թագավորությունը, ով էր առաջին թագա
վորը։ Պարզաբանեք, թե ինչը նպաստեց թագավորական իշխանության ամրապնդմանը։

3. Ներկայացրեք Օտտոն 1-ի ձեռնարկած քայլերը՝ Կարլոս Մեծի տերությունը վերականգ
նելու նպատակով։ Երբ սկզբնավորվեց Սրբազան հռոմեական կայսրությունը, որոնք էին 
դրա մայրաքաղաքները։ Օտտոն 1-ը հասավ իր նպատակին, թէ՞ ոչ. կազմակերպէք 
քննարկում այս հարցի շուրջ։

4. Պետական կառավարման համակարգում ի՛նչ փոփոխություն մտցրեց Օտտոն 1-ը։ Ինչու 
եկեղեցին ստացավ «կայսերական» անվանումը։ Ո՞րն էր Սրբազան հռոմեական կայսրու
թյան կայսրերի և Հռոմի պապերի միջև ծագած հակամարտության գլխավոր պատճառը։

5. Ի՞նչ է ինվեստիտուրան։ Երբ և ի՛նչ ավարտ ունեցավ ինվեստիտուրայի համար պայքարը։ 
Եպիսկոպոսների և վանականների ընտրության ի՛նչ կարգ սահմանվեց. նկարագրեք այդ 
արարողությունը։ Ի՞նչ հետևանք ունեցավ Վորմսի համաձայնագիրը։

6. Վերհանեք Օտտոնյան վերածննդի նախադրյալները։ Ձեր կարծիքով՝ ինչու զարգացում ապ
րեց գերմանական պատմագրությունը։ Ո՞վ էր ժամանակի հայտնի պատմագիրը։ Ո՞վ էր գեր
մանացի առաջին կին գրողը։ Ի՞նչ նշանակություն ունեցավ Օտտոնյան վերածնունդը։
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§6. ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ 
ՎԱՂ ՄԻՏՆԱՂԱՐՈԻՄ

Քրիստոնեության տարածումը 
Արևմտյան Եվրոպայում

Հռոմեական հասարակության ճգնաժամին 
զուգահեռ անկում էին ապրում նաև հեթանո
սական մշակույթը և բազմաստվածությունը։ 
Հասարակության ներսում տեղի ունեցած սո 
ցիալական և քաղաքական տեղաշարժերի 
արդյունքում ճգնաժամի մեջ հայտնվեց նաև 
գաղափարախոսությունը։ Բազմաստվածու
թյունը այլևս ի վիճակի չէր բացատրելու տեղի 
ունեցած փոփոխությունները, ուստի անՎստա
հություն էր առաջանում նրա նկատմամբ։ Նա 
իր տեղը զիջում էր քրիստոնեությանը։

Քրիստոնեությունը համաշխարհային կրոն 
էր։ Նրա արագ տարածմանը նպաստում էր ոչ 
միայն այն, որ վերջինս առաջարկում էր նոր 
գաղափարախոսություն, այլև ստեղծվում էր 
ամուր եկեղեցական կառույց։ Պատկանելու
թյունը եկեղեցական կազմակերպությանը հա
ճախ վտանգավոր էր, սակայն եկեղեցին հա
մախմբում էր իր անդամներին և բարոյական 
ու նյութական օժանդակություն ցույց տալիս։

Քրիստոնյաների հալածանքները հաճախ 
հակառակ արդյունք էին տալիս. նրանք ավելի 
էին համախմբվում և ստեղծում նոր համայնք
ներ։ Նոր կրոնը տարածվում էր Հռոմեական 
կայսրությունում, առաջանում էին քրիստոնե
ական խոշոր կենտրոններ Հռոմը, Ալեքսանդ- 
րիան, Անտիոքը, Կեսարիան, Եփեսոսը։

Քրիստոնեությունը Հռոմեական կայսրու
թյան պետական կրոն դառնալու գործում մեծ 
դեր խաղաց Կոստանդիանոս I կայսրը։ Չնա
յած ինքը քրիստոնեություն ընդունեց մահՎա
նից քիչ առաջ, սակայն ճիշտ էր հասկացել 
նրա դերը կայսրությունում ապրող ժողովուրդ
ների համախմբման գործում։ 313 թ. կայսրը 
հրատարակեց Միլանի հրովարտակը, ըստ 
որի՝ քրիստոնեությունը հեթանոսության հետ 
ստանում էր հավասար իրավունքներ։ Հալա
ծանքները դադարեցին։ Նրանք իրավունք 
ստացան ազատ դավանելու իրենց կրոնը, 
զբաղեցնելու պաշտոններ։ Քրիստոնյաներն 
արդեն չէին հրաժարվում զինվորական ծառա
յություն կատարելուց, ինչպես նախկինում։ 381
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թ. քրիստոնեությունը հռչակվեց կայսրության 
պետական կրոն։

Արդեն IV դ. վերջին քրիստոնեությունը 
տարածվել էր կայսրության համարյա բոլոր 
շրջաններում։ Քրիստոնյա քարոզիչները սկսե
ցին նոր կրոնը քարոզել նաև գերմանացինե
րի, կելտերի և սլավոնների շրջանում։ IV դ. 
40-ական թվականներին եպիսկոպոս Վուլ– 
ֆիլը սկսեց քրիստոնեություն տարածել գոթե
րի շրջանում։ Հաջողության հասնելու համար 
նա Աստվածաշունչը թարգմանեց գոթերեն։ 
Սակայն գոթերը քրիստոնեությունը ընդունե
ցին արիոսական ձևով, որն այդ ժամանակ 
համարվում էր հերետիկոսություն։ Այս ձևով 
քրիստոնեությունն ընդունեցին նաև վանդալ
ները, բուրգունդները, լանգոբարդները։ 
Ֆրանկներն ընդունեցին ուղղափառ դավա
նանքով քրիստոնեությունը։ Հետագայում 
բարբարոսական թագավորությունները հրա
ժարվեցին արիոսականությունից և դարձան 
ուղղափառներ։

V դ. կեսերին քրիստոնեությունը ԻՈ- 
լանդիա ներթափանցեց Բրիտանիայից, և 

180



Միջին դարեր

ավաբտվեց Աբևմտյան Եվրոպայի քբիստոնե– 
ացումը։

Տոհմացեղային հասաբակաբգում գտնվող 
բաբբաբոսնեբը քբիստոնեությունն ընդունում 
էին վեբևից, ուստի եբկաբ ժամանակ շաբու– 
նակում էին ապբել հեթանոսական սովոբույթ– 
նեբով ու պատկեբացումնեբով։ Բաբբաբոսա– 
կան թագավոբնեբը սովոբաբաբ քբիստոնեու– 
թյունն ընդունում էին քաղաքական նպատակ– 
նեբով։ Դա ավելի ուժեղ Աստծուց ակնկալվող 
օգնության հույսն էբ և թագավոբական տիտ
ղոս յուբացնելու ցանկությունը. «Չկա ուրիշ 
իշխանություն, բացի Աստծո տվածից»։

Իբ ազդեցությունը հավատացյալնեբի շբջա– 
նում ուժեղացնելու համաբ եկեղեցին հեթանո– 
սական ոբոշ սովոբույթնեբ ու պատկեբացում– 
նեբ նեբառեց քբիստոնեության մեջ։

Հավատո հանգանակը

Քբիստոնեական ուսմունքի ձևավոբումը 
համընկավ անտիկ աշխաբհից միջնադաբին 
անցման ժամանակաշբջանի հետ։ Այդ պատ– 
ճառով քբիստոնեության վբա մեծ ազդեցու
թյուն ունեցավ ինչպես անտիկ քաղաքակբթու– 
թյունը, այնպես էլ ձևավոբվող միջնադաբը։

IV դ. քբիստոնեության նեբսում միասնու– 
թյուն չկաբ։ Առաջացել էին մի շաբք ուղղու– 
թյուննեբ։Կոստանդիանոս կայսբը ոբոշեց 
եկեղեցական ժողովի միջոցով ստեղծել միաս– 
նական ուսմունք։ Սկզբում քբիստոնեության 
հետ կապված խնդիբնեբը քննաբկում էին ոբևէ 
տաբածաշբջանի մակաբդակով հբավիբվող 
ժողովում, ոբի ոբոշումնեբն ընդունվում էին մի
այն տվյալ տաբածքում։ Համաքբիստոնեա– 
կան խնդիբնեբ լուծելու համաբ անհբաժեշտ էբ 
հբավիբել տիեզեբական ժողով, ոբին պետք է 
մասնակցեին եկեղեցական բոլոբ թեմեբի նեբ– 
կայացուցիչնեբը։

Քբիստոնեական ուսմունքի հիմնական կա– 
նոննեբը մշակեցին եկեղեցու հայբեբը։ Նբանք 
այն աստվածաբաննեբը և քաբոզիչնեբն էին, 
ոբոնց աշխատություննեբը ճանաչվում էին ոբ– 
պես ուղղափառ և հեղինակավոբ։ Դբանց 
թվում էին դդ. ստեղծագոբծող աստվա–
ծաբաննեբ Աթանաս Ալեքսանդբացին, 
ՌաբսեղՄեծը, Գբիգոբիոս Ասավածաբա– 
նը, Գբիգոբիոս Նյուսացին։

Առաջին տիեզեբական ժողովը հբավիբվեց 
325 թ. Նիկեա քաղաքում։ Այն կապված էբ 
Ալեքսանդբիայի քահանա Աբիոսի հետ, ոբը 
փոբձեց վիճաբկել եկեղեցու հայբեբի ընդու
նած կանոննեբը։ Նա քննադատեց աստվածա– 
յին Եբբոբդության պաշտոնական ուսմունքը։ 
Նա գտնում էբ, ոբ Ոբդի Աստվածը, այսինքն՝ 
եկեղեցու հիմնադիբ Հիսուս Քբիստոսը, հա– 
վասաբ չէ Հայբ Աստծուն. քանի ոբ աբաբված է 
նբանից, ուստի ցածբ է։ Նիկեայի ժողովը դա– 
տապաբտեց այս ուսմունքը և հաստատեց 
քբիսաոնեության Հավաաո հանգանակը։ 
Աստվածային Եբբոբդությունը մեկն է և բաղ
կացած է եբեք անձեբից՝ Հայբ Աստված, Ոբդի 
Աստված, Սուբբ Հոգի Աստված։ Սբանք հավա– 
սաբ են և անբաժան։ Չնայած Աբիոսի ուսմուն
քը հայտաբաբվեց հեբետիկոսություն, սակայն 
աբիոսականությունը լայն տաբածում գտավ 
հատկապես գեբմանացինեբի շբջանում։

Նիկեայի ժողովը քննաբկեց նաև եկեղեցու 
կազմակեբպման հետ կապված խնդիբնեբ։ 
Դբանց թվում էբ եպիսկոպոսի ընտբության և 
ձեռնադբության կաբգը։ Ոբպես բաբձբագույն 
իշխանություն ունեցող եպիսկոպոսնեբ՝ առանձ– 
նացվեցին Հռոմինը (Աբևմուտք), Անաիոքի– 
նը (Աբևելք), Ալեքսանդբիայինը (Եգիպ
տոս)։ Եբկբոբդ տիեզեբական ժողովում այս
պիսի կաբգավիճակ ստացավ Կոստանդնու– 
պոլսի աթոռը։

Հաջոբդ խնդիբը, ոբը ևս եբկաբ ժամանակ 
դաբձել էբ վեճեբի պատճառ, Քբիստոսի 
բնության հաբցն էբ։ Կոստանդնուպոլսի 
պատբիաբք Նեսաոըը քաբոզում էբ, ոբ 
Քբիստոսը ունի միայն մաբդկային բնություն։ 
431 թ. Եփեսոսի եբբոբդ տիեզեբական ժո– 
ղովը մեբժեց այս ուսմունքը։ Սակայն Նեստո– 
բի կողմնակիցնեբը այն տաբածեցին Պաբս– 
կաստանում, Չինաստանում, Մոնղոլիայում և 
Հնդկաստանում։

Քբիստոսի բնության խնդբի քննաբկման 
ժամանակ առաջացել էբ ևս մեկ ուղղություն, 
ոբի կողմնակիցնեբը գտնում էին, ոբ Քբիստո
սը ունի միայն աստվածային բնություն։ Սա 
ստացավ միաբնակություն անվանումը։

451 թ. Քաղկեդոն քաղաքում հբավիբ– 
վեց չոբբոբդ տիեզեբական ժողովը, ոբին մաս
նակցում էին 650 հոգևոբականնեբ։ Հակառակ 
նեստոբականության և միաբնակության՝ ժո– 
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ղովը ոբոշում ընդունեց Քբիստոսի եբկու 
աստվածային և մաբդկային բնության մասին։ 
Մասնակից 150 հոգևոբականնեբ չհամաձայն
վեցին ժողովի այս ոբոշման հետ և չստոբագ– 
բեցին այն։ ժողովի ընդունած կանոննեբի 
շաբքում կաբևոբ նշանակություն ունեցավ 
28-բդ կանոնը, ոբի համաձայն՝ Կոստանդնու– 
պոլսի աթոռի իբավունքնեբը հավասաբեցվե– 
ցին Հռոմի պատբիաբքի իբավունքնեբին։ ժո– 
ղովը ոբոշում ընդունեց նաև Անտիոքի և Եբու– 
սաղեմի պատբիաբքություննեբի սահմաննեբի 
մասին։

Հայոց եկեղեցին չմասնակցեց Քաղկեդո
նի ժողովին և նբա ոբոշումնեբը չընդունեց։ 
Հայկական, եգիպտական և ասոբական եկե– 
ղեցու մի մասը մնացին ոբպես միաբնակ եկե– 
ղեցինեբ։ Նբանք կազմեցին աբևելյան 
ուղղափառ ուղղությունը։

Ուսմունք փրկության մասին

Դավանաբանական խնդիբնեբի հետ զու
գահեռ քբիստոնեական գաղափաբախոսու– 
թյան մեջ մեծ ուշադբություն էին դաբձնում 
նաև մաբդու և Աստծո փոխհաբաբեբություն– 
նեբին։ Քբիստոնեական ուսմունքի համա
ձայն՝ աբաբչագոբծության բաբձբակետը 
մաբդն էբ, քանի ոբ Աստված նբան ստեղծեց 
իբ նմանությամբ և օժտեց բանականությամբ։ 
Սակայն առաջին մաբդիկ (Ադամ և Եվա) չլսե
ցին Աստծուն, և նբանց գոբծած մեղքի պատ
ճառով աշխաբհ եկավ չաբը, ու մաբդը կոբց– 
բեց իբ համաբ սահմանված անմահությունը։ 
Սակայն սբանով մաբդու և Աստծո փոխհաբա– 
բեբություննեբը չավաբտվեցին։ Քանի ոբ 
մաբդը Աստծո ստեղծած էակն էբ, ապա վեբ– 
ջինս անընդհատ փոբձում էբ նբան ազատել 
մեղսագոբծությունից։ Սկզբում Աստված փոբ– 
ձեց մաբդուն ազատել մեղքից առանձին 
մաբդկանց կամ ընտբյալ ժողովբդի ապբե– 
լաձևի օբինակնեբի միջոցով։ Սակայն այս 
փոբձեբն անհաջողության մատնվեցին։ Այդ 
ժամանակ Աստված ոբոշեց մաբդկանց մոտ 
ուղաբկել իբ Ոբդուն՝ Հիսուս Քբիստոսին։ 
Վեբջինիս առաքելությունն էբ մաբդկանց սո– 
վոբեցնել ճիշտ ապբել, ցույց տալ փբկության 
ճանապաբհը և ձեռք բեբել անմահություն։ 
Իսկ վեբջում տեղի էբ ունենալու Ահեղ դա

տաստանը, ոբից հետո ճիշտ ապբածնեբը 
աբժանանալու էին դբախտի, իսկ մեղավոբնե– 
բը՝ դժոխքի։ Աստծո պատվիբաննեբը մաբդ
կանց սովոբեցնելու և Աստծո ու մաբդու փոխ– 
հաբաբեբություննեբը կաբգավոբելու գոբծա– 
ռույթը Քբիստոսը հանձնեց իբ հիմնադբած 
եկեղեցուն։ Այսպես՝ եկեղեցին յուբացբեց հա– 
վատացյալի կբթության, ապբելաձևի նոբմեբը 
կաբգավոբելու և փբկության նախապատրաս
տելու գոբծառույթնեբը։

Քբիստոնեության համաձայն՝ մաբդը կա– 
բող է փբկության հասնել միայն այն դեպքում, 
եբբ հաղոբդակցվում է Քբիստոսի հետ։ Սա 
կաբող է տեղի ունենալ միայն եկեղեցում կա– 
տաբվող խոբհուբդնեբի միջոցով։ Դբանք յոթն 
էին, ոբոնցից կաբևոբնեբն էին մկբտությունը, 
հաղոբդությունը, ամուսնությունը, մեղքեբի 
թողությունը, ձեռնադբությունը։

Վանքերը

Քբիստոնեության քաբոզչության և ամ– 
բապնդման գոբծում զգալի դեբ խաղացին 
վանքեբը։ Եկեղեցին աշխատում էբ հավա– 
տացյալնեբին դաստիաբակել Նոբ Կտակա– 
բանում նկաբագբված՝ Քբիստոսի կյանքի 
օբինակնեբով։ Քբիստոսի եբկբային կյանքը 
դբվեց վանականության կազմակեբպման հիմ
քում։ Աբդեն III–IV դդ. ճգնավոբնեբը հեռա
նում էին բնակավայբեբից և հաստատվում ան– 
մաբդաբնակ վայբեբում։

Միջնադաբում առաջանում է վանականու
թյան եբկու տիպ՝ ուխտավոբնեբ, եբբ մաբդիկ 
հբաժաբվում էին եբկբային կյանքի մի շաբք 
ձևեբից և անընդհատ տեղից տեղ էին շաբժ– 
վում։ Մյուսը վանքեբն էին՝ վանականնեբի հա– 
մայնքնեբը, ոբոնք ունեին կանոնադբություն և 
ենթաբկվում էին վանահոբը։ Կանոնադբությու– 
նը կաբգավոբում էբ վանականնեբի օբվա ռե– 
ժիմը և կենցաղը։ Վանականությունը՝ ոբպես 
հոգևոբ դաս, ձևավոբվեց III դ. նախ Եգիպտո– 
սում, ապա՝ Պաղեստինում և Ասոբիքում։

Վանականնեբի համաբ առաջին կանո– 
նադբությունը գբեց Ռենեդիկաոս Նուբսիա– 
ցին։ 530 թ. Նեապոլի մոտ նա հիմնադբեց 
Մոնթեկասինո վանքը, ոբ վանական առա– 
ջին միաբանությունն էբ։Կանոնադբությունը 
կաբգավոբում էբ վանականնեբի կյանքը։ 
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Ս. Բենեդիկտոսը գտնում էբ, ոբ վանքը Տիբո– 
ջը ծառայելու դպբոց է, ուստի վանականնեբը 
պետք է խիստ կաբգուկանոն պահպանեն։ 
Դառնալով միաբանության անդամ՝ վանակա
նը հբաժաբվում էբ աշխաբհիկ կյանքից, հնա– 
զանդության եբդում էբ տալիս, ոբից հետո նա 
իբավունք չունեբ լքելու վանքը։ Վանքում հաս
տատվում էբ միատեսակ կաբգուկանոն, ոբ– 
պեսզի բացառվի անհատական գոբծունեու–

թյունը։ Այնտեղ աղոթքի հետ միաժամանակ 
մեծ կաբևոբություն էբ տբվում հոգևոբ և ֆիզի
կական աշխատանքին։ Աստիճանաբաբ վան– 
քեբը դառնում էին կբթության և գիտության 
կենտբոննեբ։ Խոշոբ վանքեբին կից բացվում 
էին դպբոցնեբ, մատենադաբաննեբ։ Այդ 
պատճառով վաղ միջնադաբի մշակույթը ստա
ցավ «Վանքապաական մշակույթ» ան
վանումը։

Ամփոփում։ IV դարում Հռոմեական կայսրությունում պետական կրոն հռչակված 
քրիստոնեությունը Արևմտյան կայսրության անկումից հետո սկսեց մեծ ազդեցություն 
ձեռք բերել ինչպես Արևելքում, այնպես էլ նորաստեղծ եվրոպական երկրներում։ Քրիս
տոնեական եկեղեցու կառավարման գործում ղեկավար դեր ստանձնեցին Հռոմի պապը 
և Կոստանդնուպոլսի պատրիարքը։ Հատկապես ակտիվ էր պապականությունը, որը 
ձգտում էր իր իշխանությունը տարածել նաև արևելյան թեմերի վրա։ Քրիստոնեական 
եկեղեցին միաժամանակ պայքարում էր թե հեթանոսության, թե հերետիկոսական շար
ժումների դեմ։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Պատմական ինչ պայմաննեբ նպաստեցին քբիստոնեության աբագ տաբածմանը Հռոմե
ական կայսբությունում։ Նեբկայացբեք Կոստանդիանոս I կայսեբ դեբը քբիստոնեության 
պետական կբոն դառնալու գոբծում։ Եբբ այն հռչակվեց կայսբության պետական կբոն։

2. Եբբ է ավաբտվել Աբևմտյան Եվբոպայի քբիստոնեացումը։ Բաբբաբոսական թագավո– 
բություննեբում սկզբում քբիստոնեությունն ընդունում էին քաղաքական նկատառում– 
նեբով. ինչո՛ւ։

3. Ինչու Կոստանդիանոս I կայսբը ոբոշեց եկեղեցական ժողով հբավիբել։ Քբիստոնեական 
ուսմունքի հիմնական կանոննեբը ոբ աստվածաբաննեբի կողմից մշակվեցին և է՞բբ։ Ի՞նչ 
ոբոշումնեբ կայացբեց Նիկեայի առաջին տիեզեբական ժողովը։

4. Ի՞նչ էբ քաբոզում Նեստոբը, և ոբ տիեզեբական ժողովը մեբժեց այն։
5. Միաբնակության հաբցի հետ կապված՝ եբբ և ոբտեղ հբավիբվեց տիեզեբական ժողով։ 

Ի՞նչ ոբոշում ընդունեց այդ ժողովը։ Վեբհիշեք, թե ինչու հայոց եկեղեցին չմասնակցեց այդ 
ժողովին։

6. Վանականությունը ոբտեղ և եբբ ձևավոբվեց։ Ինչով է հայտնի Բենեդիկտոս Նուբսիացին։ 
Ինչու է վաղ միջնադաբի եվբոպական մշակույթը ստացել «Վանքապատկան մշակույթ» 
անվանումը։
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§ 7. ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

Եկեղեցու կառույցը

Քբիստոնեության տաբածման և պետա
կան կբոն դառնալուն զուգահեռ եկեղեցին 
ստեղծում էբ նաև իբ կառույցը։ Դբանք ձևավո– 
բելու ժամանակ օգտագոբծվեց Հռոմեական 
կայսբության վաբչական բաժանումը։

Եկեղեցու ստոբին միավոբը ծուխն էբ, ոբը 
համապատասխանում էբ պետության վաբչա
կան բաժանման ստոբին օղակին՝ գյուղին։ Մի 
քանի ծխեբ կազմում էին եպիսկոպոսական 
թեմ, ոբը համընկնում էբ պբովինցիա (շբջան) 
վաբչական միավոբին։ Ինչպես պետության 
վաբչական համակաբգում, այնպես էլ եկեղե
ցու թեմական կառույցում կային ավելի խոշոբ 
միավոբնեբ, ոբոնք կոչվում էին միաբոպոլի– 
սւություննեբ և աբքեպիսկոպոսություն– 
նեբ։ Առավել խոշոբ եկեղեցական միավոբնե– 
բը՝ Հռոմ, Կոստանդնուպոլիս, Ալեքսանդբիա, 
Անտիոք, Եբուսաղեմ, V դ. սկսեցին կոչվել 
պաաբիաբքություննեբ։

Եկեղեցու կառավաբման գոբծում մեծ նշա– 
նակություն ձեռք բեբեցին եպիսկոպոսնեբի 
ժողովնեբը, ոբոնք լինում էին տեղական և տի
եզեբական։ Տեղական ժողովին սովոբաբաբ 
մասնակցում էին մի քանի շբջաննեբի եպիս– 
կոպոսնեբ և քննաբկում էին տեղական նշա– 
նակության խնդիբնեբ։

Աբևմտյան Եվբոպայում ևս քբիստոնեու
թյան տաբածմանը զուգահեռ ձևավոբվում 
էին եկեղեցու կառույցնեբը։ 11-111 դդ. քբիս– 
տոնեությունը գլխավոբապես տաբածվում էբ 
Հռոմեական կայսբության քաղաքնեբում։ 
Յուբաքանչյուբ քաղաք ունեբ իբ եպիսկոպո
սը, իսկ պբովինցիայի կենտբոնը՝ իբ միտբո– 
պոլիտը։

Բաբբաբոսական աբշավանքնեբի և բաբ– 
բաբոսական թագավոբություննեբի ստեղծ– 
ման շբջանում եկեղեցական կառույցնեբը 
վեբափոխվեցին։ Եկեղեցուն հանձնվեցին 
հաբկային և դատական իբավունքնեբ։ Եպիս
կոպոսը թեմի տաբածքում հավաքում էբ պե
տական հաբկեբը և զբաղվում դատական 
գոբծունեությամբ։ Այսպես առաջացավ թա– 
գավոբական եկեղեցին, այսինքն՝ յուբա– 
քանչյուբ եբկբում եպիսկոպոսություննեբը 
միավոբվում էին եկեղեցական մեկ միավոբի 
մեջ։ Թագավոբը յուբացնում էբ եկեղեցական 
ժողովնեբ հբավիբելու և ոբոշումնեբը հաս
տատելու իբավունքը։ Այսպես՝ ավատ ատ ի- 
բական հաբաբեբություննեբի կազմավոբմա– 
նը զուգահեռ ձևավոբվեցին նաև քբիստոնե– 
ական եկեղեցու կառույցնեբը։

Պապականության առաջացումը

Տիեզեբական ժողովնեբ ին զուգահեռ հա– 
մաքբիստոնեական խնդիբնեբ լուծելու դեբ 
ստանձնեցին նաև առանձին եպիսկոպոսա– 

Պատրիարք Արք»պիսկոպոս 0իտրոպոլիտ °պիսկոպոս
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կան աթոռներ։ Ավանդույթի համաձայն՝ այդ 
աթոռները հիմնադրել էին Քրիստոսի առաք
յալները և նրանց հաջորդները։ Նրանք պահ
պանել էին քրիստոնեական հավատքի մաք
րությունը, ուստի տարաձայնությունների դեպ
քում անհրաժեշտ էր դիմել նրանց։ Այս աթոռ
ները հետագայում վերածվեցին պատրիար
քությունների։ Նրանց մեջ գլխավորը համար
վում էր Հռոմի եպիսկոպոսը, որը հետագայում 
ստացավ պապ անվանումը։ Ըստ աՎանդույ
թի՝ Հռոմի թեմը հիմնադրել էր առաքյալների 
գլխավոր Պետրոսը։ Հռոմի պապի իշխանու
թյան ամրապնդումը կապված էր այն բանի 
հետ, որ Հռոմը կայսրության մայրաքաղաքն 
էր, ուստի նրա եպիսկոպոսը պետք է գերիշ
խող դիրք ստանար մյուս եպիսկոպոսների 
նկատմամբ։ Հռոմի պապը իր բարձր դիրքը 
փորձում էր հիմնավորել նաև նրանով, որ այս
տեղ են քարոզել և թաղվել երկու մեծ առաք
յալները՝ Պողոսը և Պետրոսը։ Արդեն Նիկեայի 
առաջին տիեզերական ժողովի չորրորդ կետը 
հաստատեց Հռոմի եպիսկոպոսի բարձր դիր
քը Արևելքի երեք (Անտիոք, Երուսաղեմ, Ալեք- 
սանդրիա) աթոռների հետ միաժամանակ։

Պապականությունը աշխատում էր տիեզե
րական եկեղեցում ստեղծել միապետական 
կառավարման համակարգ։ Սա հիմնավորում 
էին նրանով, որ Քրիստոսը, դիմելով Պետրոս 
առաքյալին, ասել է. «Դու Պետրոս (լատինե
րեն՝ քար) ես, և այս քարով ես կստեղծեմ իմ 
եկեղեցին»։

Արդեն դդ. պապականությունը փոր
ձում էր իրագործել այս ծրագիրը։ Այս ուղղու
թյամբ մեծ գործունեություն ծավալեց Լևոն I 
Մեծ պապը (440-461 թթ.)։ Նա իրեն համա
րում էր Պետրոս առաքյալի ժառանգորդը և 
նրա տեղապահը Երկրի վրա։ Սակայն Հռոմի 
աթոռի հետ հավասար իրավունքներ ստացան 
Արևելքի չորս (Անտիոք, Երուսաղեմ, Ալեք- 
սանդրիա, Կոստանդնուպոլիս) պատրիարքու
թյունները։

Արդեն Քաղկեդոնի չորրորդ տիեզերական 
ժողովը սահմանեց, որ քրիստոնեական եկեղե
ցին պետք է կառավարեն հինգ տիեզերական 
պատրիարքները։ Հռոմի աթոռի բարձր դիրքը 
հաստատվեց միայն Արևմուտքի համար։

Բարբարոսական թագավորությունների 
առաջացումը և թագավորական եկեղեցու 

ձևավորումը խախտեցին պապականության 
և Արևմտյան Եվրոպայում կազմավորված 
եպիսկոպոսական թեմերի փոխհարաբերու
թյունները։ V դ. վերջից մինչև VIII դ. Հռոմի 
պապին ենթարկվում էին միայն Միջին և 
Հարավային Իտալիայի եպիսկոպոսները։ 
Բարբարոսական թագավոր ություններ ում 
եկեղեցին ենթարկվում էր թագավորին և 
կախված չէր պապական աթոռից։ Իտալիա
յից դուրս առաջին եկեղեցին, որն ուղղակի 
ենթարկվեց Հռոմի աթոռին, անգլոսաքսո- 
նական եկեղեցին էր։ Սա կապված էր այն 
բանի հետ, որ Բրիտանիայում քրիստոնեու
թյունը քարոզում էին Հռոմից ուղարկված 
քարոզիչները։ Այստեղ կազմակերպված եկե
ղեցու գլուխ կանգնեց արքեպիսկոպոսը, որը 
բարձր էր եպիսկոպոսից։ Արքեպիսկոպոսին 
ընտրում և ձեռնադրում էր պապը։ Եկեղեցու 
կազմակերպման այս ձևը պապականությու
նը տարածեց Արևմտյան Եվրոպայի մյուս 
երկրներում։

Յուրաքանչյուր պետությունում եկեղեցու 
գլուխ կանգնած էր արքեպիսկոպոսը, որը են
թարկվում էր պապին։ Այսպես Արևմտյան 
Եվրոպայի (բացի արաբական Իսպանիայից) 
բոլոր երկրների եկեղեցիները ենթարկվեցին 
Հռոմի աթոռին։

Պապականության դիրքերը ամրապնդվե
ցին հատկապես Կարոլինգների կառավար
ման շրջանում։ Թագավորական տիտղոսին 
ձգտող Պիպին Կարճահասակը սերտ հարա
բերություններ հաստատեց Հռոմի հետ, պապի 
օժանդակությամբ նա հռչակվեց թագավոր։ 
Պապականությանը վարձահատույց լինելու 
համար նա արշավանք կազմակերպեց Իտա
լիա և 756 թ. Միջին Իտալիան նվիրեց Հռոմի 
աթոռին։ Այսպես առաջացավ պապի աշխար - 
հիկ պետությունը։

Իր դիրքերը Արևմտյան Եվրոպայում ամ
րապնդելու համար պապականությունը VIII դ. 
շրջանառության մեջ դրեց §Կոստանդիանոսի 
շնորհագիրը» կեղծ փաստաթուղթը։ Այնտեղ 
նշվում էր, որ Կոստանդիանոս կայսրը մայրա
քաղաքը Հռոմից Կոստանդնուպոլիս տեղա
փոխելու ժամանակ Արևմուտքում իրաՎահա
ջորդ է նշանակելՀռոմի եպիսկոպոսին և 
նրան հանձնել թագավորներին թագադրելու 
իրավունքը։
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800 թ., եբբ Լևոն III պապը Հռոմում Կաբ– 
լոս Մեծին թագադբեց ոբպես կայսբ, պապա– 
կանությունը յուբացբեց նաև կայսբեբին թա– 
գադբելու իբավունքը։

Եկեղեցիների բաժանումը

Պատբիաբքական աթոռնեբի ձևավոբումից 
հետո Հռոմի և Կոստանդնուպոլսի միջև պայ– 
քաբ սկսվեց տիեզեբական եկեղեցում գեբիշ– 
խող դիբք գբավելու համաբ։ Տաբաձայնու– 
թյուննեբը հասցբին նբան, ոբ եբկու եկեղեցի– 
նեբը բաժանվեցին։ 1054 թ. Կոստանդնուպո– 
լիս ժամանեցին Հռոմի պապի նվիբակնեբը և 
նզովեցին Կոստանդնուպոլսի պատբիաբքին։ 
Վեբջինս իբ հեբթին նզովեց պապի նվիբակ– 
նեբին, ոբոնք վբդովված հեռացան Կոստանդ– 
նուպոլսից։ Այսպես եբկու եկեղեցինեբը բա– 
ժանվեցին։ Այդ ժամանակից աբևմտյան եկե
ղեցին սկսեց կոչվել հռոմեակաթոլիկական 
(լատինական), իսկ աբևելյանը՝ ուղղափառ 
(բյուզանդական)։

Եկեղեցինեբի բաժանման հիմքում ընկած 
էին Աբևելքի և Աբևմուտքի զաբգացման 
առանձնահատկություննեբը։ Աբևելքում գո– 
յություն ունեբ ուժեղ աշխաբհիկ իշխանու– 
թյան ավանդույթ, ոբի շնոբհիվ բյուզանդա– 
կան կայսբը և Աբևելքի մյուս միապետնեբը 
կաբողացան եկեղեցին ենթաբկել իբենց։ 
Աբևմուտքում չկաբ նման ավանդույթ, և նոբ 
կազմավոբվող թագավոբական իշխանու– 
թյուննեբը մինչև XIII դ. ենթաբկվում էին պա– 
պականությանը։

Աբևելյան և աբևմտյան եկեղեցինեբի միջև 
ձևավոբվել էին նաև դավանաբանական տա– 
բաձայնություննեբ։ Աբևմուտքում հացով և գի
նով հաղոբդվում էին միայն հոգևոբականնեբը, 
իսկ աշխաբհականնեբը՝ միայն հացով։ Աբևել
քում բոլոբ հավատացյալնեբը պաբտադիբ 
պետք է հաղոբդվեին հացով և գինով։ 
Աբևմուտքում խաչակնքում էին հինգ մատով, 
իսկ Աբևելքում՝ եբեք։ Հռոմեակաթոլիկական 
եկեղեցում եկեղեցական աբաբողություննեբը 
կատաբվում էին միայն լատինեբենով, ուստի 
աբգելվում էբ Աստվածաշնչի թաբգմանությու– 
նը։ Աբևելքում թույլատբվում էբ աբաբողու– 
թյուննեբը կատաբել տեղական լեզունեբով և 
թաբգմանել Աստվածաշունչը։

Հռոմի և Կոստանդնուպոլսի աթոռնեբի 
բաժանման մեջ պակաս կաբևոբ դեբ չխաղա– 
ցին քաղաքական տաբաձայնություննեբը։ 
Դբանցից կաբելի է առանձնացնել Աբևմտա– 
հռոմեական կայսբության ժառանգության հա
մաբ մղվող պայքաբը, ոբտեղ պապականու
թյունը պաշտպանում էբ Կաբոլինգնեբին, ինչ
պես նաև Հաբավային Իտալիայի համաբ 
մղվող պայքաբը Բյուզանդիայի և պապակա– 
նության միջև։

Եբկու եկեղեցինեբի վեբջնական բաժա
նումը տեղի ունեցավ 1204 թ., եբբ խաչա– 
կիբնեբը գբավեցին և ավեբեցին Կոստանդ– 
նուպոլիսը։

Եկեղեցին Արևմտյան Եվրոպայի 
սոցիալ-քաղաքական կյանքում

Քբիստոնեությունը պետական կբոն դառ
նալուց հետո անմիջապես նեբառվեց ավա– 
տատիբական հաբաբեբություննեբի մեջ։ Եկե– 
ղեցինեբը և վանքեբն ունեին հսկայական քա
նակությամբ հողատաբածքնեբ։

Վաղ միջնադաբում Աբևմտյան Եվբոպա– 
յում մշակելի հողեբի մեկ եբբոբդը պատկա– 
նում էբ եկեղեցուն։ Բաբձբաստիճան հոգևո
բականնեբը նեբառված էին ավատատիբական 
աստիճանակաբգության մեջ։

VI– VII դդ. սկսած ձևավոբվում էին մաս– 
նավոբ եկեղեցի նեբ։ Խոշոբ հողատեբեբը 
իբենց տիբույթնեբում եկեղեցինեբ և վանքեբ 
էին կառուցում և հանդես էին գալիս ոբպես 
նբանց սենյոբնեբ։ Կաբոլինգնեբը սկզբում 
իբենց սեփական տիբույթնեբում, ապա եբկբի 
մյուս շբջաննեբում հիմնում էին մասնավոբ 
վանքեբ, և վանահայբեբը դառնում էին նբանց 
վասալնեբը։ Ավելի ուշ նբանք սկսեցին վասա
լական ծառայություն պահանջել նաև մյուս 
մասնավոբ վանքեբից։ Ոբպես սենյոբ՝ Կաբո
լինգնեբը եբաշխավոբում էին նբանց ան
վտանգությունը։

Հոգևոբ վասալնեբը պաբտավոբ էին ռազ
մական ծառայություն կատաբել։ Կաբոլինգնե– 
բի բանակի 2/3-ը (հաճախ էլ 3/4-ը) կազմում 
էին հոգևոբականնեբը։ Այսպես ձևավոբվեց 
ավատատիբական եկեղեցին, ոբը տաբբեբ– 
վում էբ դդ. եկեղեցուց։

Բաբձբաստիճան հոգևոբականնեբի նեբա– 
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ռումը ավատատիրական աստիճանակարգու
թյան մեջ հանգեցնում էր նրան, որ եպիսկո
պոսներին և վանահայրերին նշանակում էին 
աշխարհիկ պաշտոնների։

Ավատատիրական երկպառակությունների 
և պատերազմների շրջանում եկեղեցին որո
շակի միջոցներ ձեռնարկեց դրանք կանգնեց
նելու համար։ Տարբեր եր կր ներում եկեղեցա
կան ժողովներն ընդունեցին որոշումներ 
«Աստվածային զինադադարի» և «Աստվածա
յին խաղաղության» մասին։ Առաջինը արգե

լում էր ավատատերերին միմյանց դեմ պատե- 
րազմել եկեղեցական տոների ժամանակ և կի
րակի օրերին։ Երկրորդ որոշմամբ՝ ավատա
տերերից պահանջում էին չսպանել հոգևորա
կաններին, գյուղացիներին, առևտրականնե
րին, կանանց։ Այսպես՝ կաթոլիկ եկեղեցին 
պապականության գլխավորությամբ սկսեց 
հանդես գալ որպես Արևմտյան Եվրոպան 
միավորող ուժ, քանի որ արևմտաեՎրոպացի- 
ներին համախմբում էր մեկ եկեղեցու և մեկ 
հավատի շուրջ։

Ամփոփում։ Քրիստոնեության տարածման և պետական կրոն հռչակվելուց հետո 
աստիճանաբար ստեղծվեց եկեղեցական կառույցը։ Համաքրիստոնեական խնդիրների 
լուծման նպատակով ստեղծվեցին եպիսկոպոսական աթոռներ, որոնք, ըստ ավանդույ
թի, հիմնադրել էին Քրիստոսի առաքյալները և նրանց հաջորդները։ Այդ աթոռները հե
տագայում վերածվեցին պատրիարքությունների, որոնք մեջ գլխավորը Հռոմի պապն էր։ 
Պապականության գլխավորությամբ կաթոլիկ եկեղեցին ստանձնեց Արևմտյան Եվրո
պան միավորող ուժի դերը։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ներկայացրեք քրիստոնեական եկեղեցու վարչական կառույցը Արևելյան Հռոմեական 
կայսրությունում։ Բարբարոսական թագավորությունների ստեղծման շրջանում ինչ վերա
փոխումներ եղան եկեղեցու կառույցում և իրավասությունների մեջ։

2. Ինչու էր Հռոմի եպիսկոպոսը ձգտում դառնալու քրիստոնեական եկեղեցու մեջ գերիշխող 
և ինչպես էր դա հիմնավորում։ Որոնք էին Քաղկեդոնի տիեզերական ժողովում հաստատ
ված բարձր աթոռները։

3. Ի՞նչպես առաջացավ Հռոմի պապի աշխարհիկ իշխանությունը։ «Կոստանդիանոսի շնոր
հագիր» կեղծ փաստաթուղթը ի՛նչ էր իրենից ներկայացնում։

4. Երբ տեղի ունեցավ քրիստոնեական եկեղեցու մեծ բաժանումը, և որոնք էին դրա գլխավոր 
պատճառները։

5. Նշեք կաթոլիկ և ուղղափառ եկեղեցիների միջև դավանաբանական և ծիսական մի քանի 
տարբերություններ։ Ներկայացրե°ք նաև կաթոլիկ, ուղղափառ և արևելյան ուղղափառ 
եկեղեցիների (հայոց եկեղեցու օրինակով) միջև եղած տարբերություններն ու նմանո> 
թյունները։

6. Ի՞նչ առանձնահատկություններ ուներ Կարոլինգների ձևավորած եկեղեցին։ Փաստերով 
հիմնավորեք, որ եկեղեցին դարձավ ավատատիրական հասարակարգի բաղկացուցիչ 
մասը։
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§ 8. ՎԱՂ ՄԻՋՆԱԴԱՐԻ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ 
ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ

Կրթական համակարգը

Աբևմտահռոմեական կայսբության անկու– 
մը, բաբբաբոսական աբշավանքնեբը, անընդ– 
մեջ պատեբազմնեբը պատճառ դաբձան, ոբ 
V-VII դդ. մշակույթը անկում ապբի։ Սակայն 
ավատատիբական հաբաբեբություննեբին զու
գահեռ սկսեց ձևավոբվել և զաբգանալ նաև 
միջնադաբի մշակույթը։

Վաղ միջնադաբի մշակույթը դբեց ժամա– 
նակակից եվբոպական քաղաքակբթության 
հիմքեբը, քանի ոբ անտիկ աշխաբհում Եվբո– 
պայի մեծ մասը աշխաբհագբական, այլ ոչ թե 
պատմամշակութային իբողություն էբ։

Վաղ միջնադաբը ժառանգություն ստա
ցավ եբեք տիպի մշակույթնեբ, ոբոնց փոխ– 
նեբգոբծության աբդյունքում էլ ձևավոբվեց 
ավատատիբական մշակույթը։ Դբանք էին 
հռոմեական մշակույթը, բաբբաբոսական 
մշակույթը և քբիստոնեությունը։ Այս բոլոբը 
միմյանց միավոբեցին քբիստոնեական եկե– 
ղեցին և լատինեբենը։

Վաղ միջնադաբը անտիկ աշխաբհից ժա– 
ռանգեց նբա կբթական համակաբգը, ոբը 
հայտնի էբ «յոթ ազատ աբվեստնեբ» անվա
նումով։ Այն միջնադաբին հաբմաբեցնելու 
առաջին փոբձը V դ. կատաբեց Մաբկիանոս 
Կապելան։ Նա մշակեց այն առաբկանեբի 
ցանկը, ոբոնք ընկած էին անտիկ կբթական 
համակաբգի հիմքում։ Դբանք էին քեբակա– 
նությունը, դիալեկտիկան (տբամախոսու– 
թյուն), ճաբտասանությունը, թվաբանությունը, 
եբկբաչափությունը, եբաժշտությունը, աստղա– 
բաշխությունը։ VI դ. կբթական գոբծի կազմա– 
կեբպիչնեբ Ռոեցիոսը և Կասիոդոբը յոթ 
ազատ աբվեստնեբը բաժանեցին եբկու մասի՝ 
եռյակ (քեբականություն, դիալեկտիկա, ճաբ– 
տասանություն) և քառյակ (թվաբանություն, 
եբկբաչափություն, եբաժշտություն, աստղա– 
բաշխություն)։ Առաջինը նախատեսված էբ 
ուսուցման նախնական աստիճանի, իսկ եբկ– 
բոբդը՝ ավելի բաբձբ աստիճանի համաբ։

Կասիոդոբը նույնիսկ փոբձ աբեց համալ– 
սաբան բացելու, սակայն նբա ծբագիբը չիբա– 
գոբծվեց։ Սբա փոխաբեն նա Հաբավային 

Իտալիայում գտնվող իբ կալվածքում հիմնեց 
դպբոց, ոբը դաբձավ մշակութային յուբօբինակ 
կենտբոն։ Այն իբ մեջ նեբառում էբ բուն դպբո– 
ցը, աբհեստանոցը, մատենադաբանը։ Կբթա– 
կան գոբծի կազմակեբպման այս ձևը օբինակ 
դաբձավ բոլոբ այն վանքեբի համաբ, ոբտեղ 
դպբոցնեբ էին բացվում։

Վաղ միջնադաբում դպբոցնեբը բաժան– 
վում էին եբեք խմբի՝ վանական, տաճաբային 
և ծխական։

Պատմագրությունը

Բաբբաբոսական աբշավանքնեբի և թագա– 
վոբություննեբի կազմավոբման շբջանում 
սկսվեց նաև ազգային ինքնագիտակցության 
ձևավոբումը։ Պատմական հայբենիքը թողած և 
Աբևմտյան Եվբոպայի այս կամ այն տաբած– 
քում հայտնված և թագավոբություննեբ ստեղ
ծած գեբմանական ցեղեբը իբենց նվաճումնե– 
բը և նեբկայությունը փոբձում էին հիմնավոբել 
ոբպես անհբաժեշտություն։ Այս ժամանակ էլ 
ստեղծվեցին առաջին գբավոբ պատմություն– 
նեբը, ոբտեղ շաբադբված էբ ոչ թե հռոմեացի– 
նեբի, այլ գեբմանացինեբի պատմությունը։

Վաղ միջնադաբում պատմությունը սովո– 
բաբաբ շաբադբում էին համառոտ ժամանա– 
կագբության տեսքով։ Սկզբում նշում էին 
թվականը, ապա՝ տեղի ունեցած իբադաբ– 
ձությունը։ ժամանակագբությունը սովոբա– 
բաբ սկսում էին աբաբչագոբծությունից, 
այնուհետև հեղինակը համառոտ շաբադբում 
էբ մինչև իբ ապբած ժամանակաշբջանը և 
առավել մանբամասն նկաբագբում էբ իբ ապ
բած ժամանակաշբջանի իբադաբձություննե– 
բն ու դեպքեբը։

Վաղ միջնադաբի Աբևմտյան Եվբոպայի 
առաջին պատմիչը Կասիոդոբն էբ։ Նա գբել է 
12 գբքեբից բաղկացած «Գոթեբի պատմու– 
թյունը» աշխատությունը, ոբը մեզ է հասել ոչ 
թե ամբողջությամբ, այլ համառոտագբված։ 
Այն 551 թ. կբճատված տաբբեբակով վեբաշա– 
բադբել է Յոբդանը։ Այնուհետև մեկը մյուսի 
հետևից սկսեցին շաբադբել գեբմանական 
տաբբեբ ժողովուբդնեբի պատմություննեբը։ 
Գբիգոբիոս Տուբացին (VI դ.) շաբադբեց 
«Ֆբանկնեբի պատմությունը», Իսիդոբ 
Սևիլիացին (VII դ.)՝ «Գոթեբի, վանդալնեբի
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և սվևների թագավորների պատմությունը», ների առասպելականացումը տեղ է գտել նաև 
Ռեդա Պատվարժանը (VIII դ.)՝ «Անգլիա- Գերմանիայում ստեղծված «Երգ Նիբելունգնե- 
կան ժողովրդի եկեղեցական պատմությունը»։ րի մասին» էպոսում։
Այս շարքի վերջին աշխատությունը պատկա
նում է Սաքսոն Քերականի (XII դ.) գրչին և Վաղ միջնադարի
կոչվում է «Դանիացիների գործ՞րը»։ մարդու աշխարհընկսցումը

Գրականությունը

Վաղ միջնադարի գրականությունը, համե
մատած մշակույթի մյուս ճյուղերի հետ, իր վրա 
ավելի շատ էր կրում գերմանական մշակույթի 
ազդեցությունը։ Բանավոր ժողովրդական ստեղ
ծագործության առաջին նմուշները գերմանա
ցիների մոտ հանդես են եկել Ք.հ. I դ.։ Դա հին 
հեթանոսական պոեզիան է, որտեղ նկարա
գրված են ժողովրդի կյանքը, կենցաղը և աշ
խարհայացքը։ Կախարդանքների միջոցով 
մարդիկ աշխատում էին բուժել հիվանդներին, 
ազատել գերիներին, հեռացնել չար ուժերին։ 
Աստվածներին նվիրված երգերում գերմանա
ցիները փառաբանում էին նրանց, որպեսզի 
օգնություն ստանան։

Վաղ միջնադարի գրականության մեջ մեծ 
տեղ է գրավում հերոսական վիպերգը (էպո
սը)։ Գերմանական ցեղերից յուրաքանչյուրն 
ուներ իր հերոսական էպոսը։ Անգլոսաքսոնա- 
կան էպոսը գրի առնվեց 1000 թ. հին անգլե
րենով։ Այն նվիրված էր Դանիայի թագավոր 
Ռեովուլֆին, որը պայքարում էր ծովային 
հրեշի դեմ։ Հին սկանդինավյան էպոսը՝ «էդ- 
դան», գրի առնվեց Իսլանդիայում։

Վաղ միջնադարում տեղի ունեցած նշանա
վոր պատմական իրադարձությունները ավելի 
շատ արտացոլված են ֆրանսիական «Երգ 
Ռոլանգի մասին» և իսպանական «Երգ իմ 
Սիգի մասին» վիպերգերում։ Իսպանական 
հերոսական վիպերգում տեղ են գտել արաբ
ներից Իսպանիան ազատագրելու (Մեկոնկիս 
տա) պատմական դրվագները։

Ֆրանսիական հերոսական էպոսը նվիր
ված է 778 թ. Կարլոս Մեծի Իսպանիա կատա
րած արշավանքին։ Այն անհաջող էր, և ֆրանկ
ները ստիպված հետ էին դառնում։ Ռոնսևալի 
կիրճում ֆրանկների վերջապահ գունդը՝ Գո 
լանդի հրամանատարությամբ, մարտի մեջ 
մտավ թշնամու դեմ, և բոլորը զոհվեցին։

Պատմական դեմքերի և իրադարձություն-

Վաղ միջնադարի մարդու աշխարհընկա
լումը ձևավորվում էր քրիստոնեության ազդե
ցությամբ։ Քրիստոնեությունը գտնում էր, որ 
ժամանակի մեջ մարդու գոյությունն ունի 
սկիզբ և վերջ։ Սկիզբը կապված էր արարչա
գործության, իսկ վերջը՝ Քրիստոսի երկրորդ 
գալստյան և Ահեղ դատաստանի հետ։ Մարդն 
իր ապրելաձևը կազմակերպում էր այնպես, որ 
արժանանա փրկության։ Այդ պատճառով էլ 
միջնադարի մարդու զգացումներից ամենաու
ժեղը անվստահության զգացումն էր, որն 
անընդհատ ազդում էր նրա գիտակցության և 
գործողությունների վրա։ Նյութական անապա
հով վիճակը, անբավարար գիտելիքները, 
կախվածությունը բնության երևույթներից 
մարդուն անզոր և անվստահ էին դարձնում։ 
Նյութական միջոցների անբավարարության 
պատճառով վաղ միջնադարի մարդը սոցիա
լական միջավայրն ընկալում էր որպես յուրա
յինի (համայնք) և օտարի (համայնքից դուրս)։ 
Յուրային համարում էր այն համայնքի ունեց
վածքը, որտեղ նա ապրում և աշխատում էր։ 
Մնացած բոլոր մարդիկ, այդ թվում՝ օտա
րերկրացիները և նույնիսկ հարևան համայնքի 
բնակիչներն ու նրանց ունեցվածքը համար
վում էին օտար։ Այս տեսակետից հատկանշա
կան է անգլոսաքսոնական թագավոր Ինեի 
(688-726 թթ.) ընդունած օրենքը, ըստ որի, 
եթե որևէ մարդ մոտենում է համայնքին ոչ թե 
սովորական, այլ ուրիշ ճանապարհով, ապա 
պարտավոր է նախազգուշացնել, հակառակ 
պարագայում համարվում է գող։ Այս դեպքում 
նրան կարող են սպանել կամ գերի վերցնել։

Վաղ միջնադարի մարդը հասարակության 
մեջ հանդես չէր գալիս որպես առանձին ան
հատ, այլ ներկայանում էր որպես որևէ խմբի 
անդամ։ Մարդը հասարակության մեջ իր տեղը 
զբաղեցնում էր իր խմբի միջոցով։ Որոշակի 
պատճառներով մարդուն խմբից հեռացնելը 
նշանակում էր նրա լիակատար օտարում հա
սարակությունից, քանի որ նա ստանում էր 
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լքյալի կարգավիճակ և չէր ընդունվում մյուս 
խմբերի կողմից։ Այսպիսի օրինակ է ասպետին 
իր խմբից եեոացնելը։ Սա կատարվում էր, 
օրինակ, այն դեպքում, երբ ասպետը սպանում 
էր գերուն՝ չսպասելով նրա եամար սահման– 
ված փրկագնի ստացմանը։

Գյուղացուն ևս արտաքսում էին խմբից, 
եթե պարբերաբար խախտում էր եամայնքի 
կազմակերպման նորմերը, և նա դաոնում էր 
լքյալ։ համայնքը իր վրա էր վերցնում նրա 
ընտանիքը պաեելու եոգսը։ Նույն կարգը 
կիրաովում էր նաև հոգևորականների 
նկատմամբ. նրանց կարգալույծ էին անում և 
եեոացնում խմբից, ուստի նրանք դաոնում 
էին լքյալ։

Վաղ միջնադարում ֆիզիկական աշխա
տանքի նկատմամբ վերաբերմունքը դրական 
էր։ Այսպես բենեդիկտյան միաբանության կա
նոններում տեղ էր գտել «Աղոթք և աշխա
տանք» կանոնը։ հետագայում ֆիզիկական 
աշխատանքի նկատմամբ վերաբերմունքը 
փոխվեց։ Ֆիզիկական աշխատանքը վերա– 

պաեվեց եասարակության ստորին շերտերին։ 
Աոավել հար գալից դարձավ մտավոր և ոազ– 
մական աշխատանքը, որի կրողներն էին վա– 
նականները և ասպետները։

Վաղ միջնադարի մարդու աշխարհընկալ– 
ման մեջ կարևոր էր նաև ժամանակի և տարա
ծության ընկալումը։ Մարդը Երկիր մոլորակը 
պատկերացնում էր սկավաոակի տեսքով, որը 
ծածկված էր երկնքով։ Երկրի կենտրոնը հա
մարվում էր Երուսաղեմը, որտեղ Քրիստոսի 
շիրիմն էր։

Վաղ միջնադարում ժամանակի չափման 
միասնական համակարգ գոյություն չուներ։ 
Օրը բաժանվում էր երկու մասի՝ ցերեկ և գի
շեր։ Եթե հանցագործությունը կատարվել էր 
գիշերը, ապա պատիժը ավելի խիստ էր, քան
զի գտնում էին, որ գիշերը պատկանում է գերբ– 
նական ուժերին՝ սատանային և տեսիլքներին։

Այսպիսով՝ վաղ միջնադարի մարդու աշ
խարհայացքը ձևավորում էին քրիստոնեու
թյունը, շրջակա միջավայրը և հասարակական 
հարաբերությունները։

Վաղ միջնադարի Արևմտյան Եվրոպայի 
կրթական համակարգի կաոուցվածքը

Դասավանդվող առարկաները
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Ղպրոցների տիպերը

Ծխական Վանական Տաճարային

Գյուղական եկեղեցիներին 
կից դպրոցներ, որտեղ 

գյուղի երեխաները սովո
րում էին գրել, կարդալ, 

հաշվել, երգել։

Վանքերին կից դպրոցներ, 
որտեղ պատրաստում էին 

ստորին և միջին աստիճա
նի հոգևորականներ և 

ուսուցչությամբ ու գիտու
թյամբ զբաղվող վարդա

պետներ։

Քաղաքների Մայր տա
ճարներին կից դպրոցներ, 
որտեղ պատրաստում էին 
ինչպես բարձրաստիճան 
հոգևորականների, այն

պես էլ աշխարհիկ գործու
նեությամբ զբաղվող 

մարդկանց։

Ամփոփում։ Արևմտահռոմեական կայսրության անկումից հետո շուրջ երկու դար 
եվրոպական երկրներում մշակույթը անկում էր ապրում։ Սկսած VII֊VIII դարերից՝ այն 
կրկին սկսեց զարգանալ։ Մշակույթի վերելքն արտահայտվում էր վանքերին ու եկեղե
ցիներին կից դպրոցների բացմամբ։ Վերջիններս կազմակերպվում էին անտիկ դարա
շրջանի դպրոցների նման։ Աշխարհիկ ոլորտի մասնագետներ պատրաստելուն էր 
ուղղված համալսարանների բացումը։ Վերելք են ապրում պատմագիտությունը և գրա
կանությունը։ Վաղ միջնադարում փոխվում է նաև մարդու աշխարհայացքը, որը ձևավոր
վում է քրիստոնեության ուսմունքի, շրջակա միջավայրի և հասարակական հարաբերու֊ 
թյունների ազդեցությամբ։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Ինչու Արևմտյան Եվրոպայում V-VII դարերում մշակույթն անկում ապրեց։ Ո՞ր մշակույթ
ների փոխներգործության արդյունքում ձևավորվեց ավատատիրական մշակույթը։ Ի՞նչը 
դարձավ նրանց շաղկապողը։

2. Կրթական համակարգում ի՛նչ փոփոխություններ մտցրին Բոեցիոսը և Կասիոդորը։ Վեր
ջինս ի՞նչ նորույթ մտցրեց կրթության կազմակերպման ձևի մեջ։ Նշեք վաղ միջնադարի 
դպրոցների տեսակները։

3. Ո՞ր տիպի պատմագրական աշխատանքներն էին տարածված վաղ միջնադարում։ Ո՞վ էր 
Արևմտյան Եվրոպայի առաջին պատմիչը, ի՞նչ աշխատություն է գրել։ Թվարկեք գերմանա
կան տարբեր ժողովուրդների պատմությունը գրած հեղինակներին և նրանց աշխատանք
ները։ Գերմանական տարբեր ցեղերի պատմությունների հեղինակները ի՞նչ էին փորձում 
հիմնավորել իրենց պատմություններում։

4. Ներկայացրեք վաղմիջնադարյան գերմանական գրականության ձեռքբերումները։
5. Փորձ՞ք վերհանել վաղմիջնադարյան մարդկանց աշխարհընկալման բնորոշ կողմերը։ 

«Յուրայինի» և «օտարի» ընկալման ի՞նչ պատմական օրինակ կարող եք նշել։
6. Վաղ միջնադարում հասարակության մեջ մարդն ինչի՞ միջոցով էր տեղ զբաղեցնում։ Ինչու 

փոխվեց ֆիզիկական աշխատանքի նկատմամբ վերաբերմունքը։
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§ 9. ԲՅՈՒԶԱՆԴԻԱՆ V ԴԱՐԻՑ 
ՄԻՆԶԵՎ IX ԴԱՐԻ ԿԵՍԵՐԸ

Բյուգանդական կայսրության 
կազմավորումը

395 թ. Թեոդոսիոս կայսեր կտակով հոոմե– 
ական կայսրությունը բաժանվեց երկու մասի՝ 
արևմտյան և արևելյան։ Արևելահոոմեական 
կայսրության կազմի մեջ մտան Բալկանյան 
թերակղզին, Փոքր Ասիան, հյուսիսային Միջա– 
գետքը, հայաստանի մի մասը, Եգիպտոսը, 
Ղրիմ թերակղզու մի մասը։ Արևմտահոոմեա– 
կան կայսրության անկումից հետո Արևելահոո- 
մեականը մնաց որպես երբեմնի միասնական 
կայսրության իրավահաջորդ։ Այս պատճաոով 
կայսրությունը շարունակում էին անվանել հոո– 
մեական։ Միայն XIV դ. սկսեցին օգտագործել 
Բյուզանդիա (Բյուզանդիոն) անվանումը։

Արևմուտքի հետ համեմատած՝ Բյուզանդի– 
ան ուներ մի շարք աոանձնահատկություններ։ 
Այստեղ ապրում էին հույներ, հայեր, ասորի– 
ներ, հրեաներ, եգիպտացիներ, որոնք զար
գացման մակարդակով ավելի բարձր էին, քան 
Արևմուտքի բնակիչները։

Բյուզանդիայի կազմի մեջ մտան բնակլի– 
մայական աոավել նպաստավոր պայմաններ և 
երկրագործական հին ավանդույթներ ունեցող 
տարածքներ։ հողը հիմնականում մշակում էին 
ազատ գյուղացիները, որոնք միավորված էին 
համայնքի մեջ։

V-VI դդ. Բյուզանդիայի քաղաքները ան
կում չապրեցին, ինչպես դա եղավ Արևմուտ
քում։ Այս ժամանակաշրջանում արհեստագոր
ծությունը և աոևտուրը Արևելքում վերելք էին 
ապրում։ Բյուզանդիայում էին այնպիսի նշա
նավոր քաղաքներ, ինչպիսիք էին Կոստանդ– 
նուպոլիսը, Ալեքսանդրիան, Անտիոքը,Բեյրու- 
թը, Եփեսոսը։ Արհեստագործությունը հիմնա
կանում կենտրոնացված էր քաղաքներում։

Անցումը ավատատիրական հասարակու– 
թյան Բյուզանդիայում տեղի էր ունենում ներ
քին ճանապարհով։ Ավատատիրական հարա
բերությունները հաստատվում էին աոանց խոր 
ճգնաժամի և ցնցումների, ինչպես եղավ 
Արևմուտքում։ Բյուզանդիան բարբարոսների 
հարվածներից չկործանվեց, ուստի պետությու
նը կարողացավ օրենքներով կարգավորել ան–

Հուստինիանոս I

ցումը ավատատիրության։ Այս գործում մեծ էր 
Հուստինիանոս կայսեր (527-565 թթ.) դերը։ 
Անտիկ շրջանից Բյուզանդիան ժաոանգություն 
ստացավ հեըենականությունը, հոոմեականու– 
թյունը և քրիստոնեությունը։ Ավատատիրական 
հարաբերությունների ձևավորմանը զուգահեո 
անհրաժեշտ էր դրանք հարմարեցնել նոր պայ
մաններին։ հուստինիանոս կայսրը իր աոջև 
խնդիր դրեց այս ամենը միավորելու մեկ հա
մակարգում և ստեղծելու միասնական պետու
թյուն, օրենսդրություն, դավանանք։ Այս նպա
տակով նա ստեղծեց «Քաղաքացիական իրա
վունքի հավաքածու» օրենքների ժողովածուն։ 
Բյուզանդիան դանդաղորեն դաոնում էր ավա– 
տատիրական տիպի միապետություն։

Պետությունը վաղ Բյուզանդիայում

Կայսերական իշխանությունը կազմակերպ
վում էր այնպես, ինչպես հոոմեական կայսրու
թյունում։ Բարձրագույն օրենսդիր, ոազմական 
և դատական իշխանությունը պատկանում էր 
կայսրին։Նա իրեն հոչակեց քրիստոնյա աշ
խարհի աոաջնորդ։ V-VI դդ. Եվրոպայում և 
Աոաջավոր Ասիայում չկար որևէ պետություն, 
որի միապետը հավակներ այդ դերին։
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Կայսեր իշխանությունը ժառանգական չէր։ 
Իշխանության անցումը պայմանավորված էր 
նաև Ծերակույտի դիրքորոշումից։ Այդ պատ
ճառով դեռևս կենդանության օրոք կայսրերը 
աշխատում էին իշխանությունը որդիներից մե
կին փոխանցել։

հսկայածավալ կայսրության կառավարու
մը կենտրոնացված էր կայսերական արքունի
քում և բաժանված էր մի քանի տասնյակ գե
րատեսչությունների։ Սրանցից կարևորա
գույններն էին եարկային, ռազմական և ար
տաքին եարաբերությունները կարգավորող 
գերատեսչությունները։

Պետության կառավարման գործում մեծ 
դեր էր խաղում կայսեր կից սրբազան խոր- 
եուրդը։ Նրա մեջ մտնում էին կայսրին առավել 
նվիրված մարդիկ։

Պետության տարածքը բաժանված էր պրո
վինցիաների, որտեղ քաղաքացիական և ռազ
մական իշխանությունները տարանջատված 
էին։ Կայսրը նշանակում էր պրովինցիայի կա
ռավարչին, որը տեղում իրականացնում էր 
վարչական, դատական և ֆինանսական գոր
ծառույթներ։ Ռազմական իշխանությունը 
կայսեր նշանակած զորաերամանատարի ձեռ
քում էր։ Ի տարբերություն Արևմտաեռոմեա- 
կան կայսրության, որտեղ բանակը կազմա
վորվում էր վարձկանության սկզբունքով, Բյո> 
զանդիայում այն եավաքագրվում էր հիմնա
կանում ազատ գյուղացիներից։ Սա թույլ էր 
տալիս եաճախ եավաքել մեծաքանակ բանակ։ 
հզոր էր նաև բյուզանդական ռազմական նա
վատորմը, որը մրցակից չուներ Սև և Միջերկ
րական ծովերում։ Բյուզանդական արագըն
թաց նավերը, որոնք բաղկացած էին 
200-300-եոգանոց անձնակազմից, անհրա
ժեշտության դեպքում ծովափնյա շրջաններ 
էին տեղափոխում եեծյալ և եետևակ զինվոր
ներ։ Դրա շնորեիվ Բյուզանդիան ոչ միայն 
պաշտպանվում էր բարբարոսական արշա
վանքներից, այլև նվաճողական պատերազմ
ներ վարում։

Քրիստոնեական եկեղեցու 
կազմակերպումը

381 թ. քրիստոնեությունը եռչակվեց հռո 
մեական կայսրության պետական կրոն։ Նույն 

թվականին Կոստանդնուպոլսի երկրորդ տիե
զերական ժողովում պատրիարքական աստի
ճան ստացավ Կոստանդնուպոլսի աթոռը և 
հռոմից եետո դասվեց երկրորդ տեղում. «Կոս 
տանդնուպոլիսը նոր հռոմն է»։ Այսպես Կոս
տանդնուպոլսի աթոռը գերիշխող դիրք ստա
ցավ Արևելքի մյուս պատրիարքությունների 
շարքում։ Այս կարգը իր վերջնական հաստա
տումը ստացավ Քաղկեդոնի չորրորդ տիեզե
րական ժողովում (451 թ.)։ Այսպես Կոստանդ 
նուպոլսի պատրիարքության ենթակայության 
տակ հայտնվեցին Բյուզանդիայի տարածքում 
գտնվող բոլոր եկեղեցիները, բացի Ասորիքից 
(Անտիոք) և Եգիպտոսից (Ալեքսանդրիա)։ 
Բալկանյան թերակղզում միայն Իլիրիայի 
թեմն էր ենթարկվում հռոմի պապին։

Արևելքում, բացի բյուզանդական եկեղե
ցուց, կային նաև այլ եկեղեցիներ, մասնավո
րապես հայկական, եգիպտական (ղպտիա
կան) և ասորական, որոնք չէին ընդունում 
Կոստանդնուպոլսի պատրիարքության գերա
կայությունը։

Բյուզանդիան 
Հուստինիանոսից հետո

հուստինիանոսի վարած պատերազմնե
րի արդյունքում Բյուզանդիային միացվեցին 
Իտալիան, հյուսիսային Աֆրիկան, հարա^ 
արևելյան Իսպանիան։ Երկարատև պարս- 
կա-բյուզանդական պատերազմների արդ
յունքում կայսրությանը հաջողվեց թույլ 
չտալ, որ պարսիկները մոտենան Սև և Մի
ջերկրական ծովերին։ Սակայն նրա կառա
վարման վերջին տարիներին Բյուզանդիան 
սկսեց թուլանալ, որը կապված էր ավատա
տիրական հարաբերությունների ձևավոր - 
ման հետ։ համայնքի ներսում տեղի ունեցող 
սոցիալական շերտավորման արդյունքում 
գյուղացիների մի մասը դառնում էր հողա
զուրկ և ի վիճակի չէր հարկեր վճարելու կամ 
զինվորական ծառայություն կատարելու։ 
Ամայանում էին շատ գյուղեր և քաղաքներ։ 
Անկում էին ապրում արհեստագործությունը 
և առևտուրը։

հուստինիանոսի հաջորդների օրոք Բյու
զանդիան սկսեց կորցնել նվաճված տարածք
ները։ 568 թ. գերմանական ցեղերը՝ լան գա
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բարդները, գրավեցին հյուսիսային Իսւայիան։ 
Բյուզանդիայի ձեռքին մնաց միայն Հռավեն– 
նա քաղաքը։ Բայկանյան թերակղզու վրա 
անընդհատ աըշավում էին ավաընեըը, սյա– 
վոննեըը, բույղաընեըը։ Չնայած տարածքային 
մեծ կորուստներին՝ Բյուզանդիան չկործան
վեց։ Սկսված սոցիայ-տնտեսական և քաղա
քական վերափոխումների արդյունքում Բյու– 
զանդիայում ձևավորվեց միջնադարյան հա
սարակություն։

Բյուզանդիայի զարգացման առանձնա
հատկությունների շնորհիվ ձևավորվեց քա
ղաքակրթության նոր՝ բյուզանդական տա
րատեսակը։ Ինչպես Արևմտյան ԵՎրոպա- 
յում, այնպես էյ Բյուզանդիայում տնտեսա
կան կյանքի կենտրոնը դառնում էր գյուղը։ 
Գյուղատնտեսական աշխատանքների կազ
մակերպման հիմնական ձևը գյուղացիական 
տնտեսությունն էր։ Սոցիայական շերտա
վորման արդյունքում գյուղում առաջանում 
էին հարուստ գյուղացիներ, որոնք գնում էին 
աղքատացած համայնականների հողերը և 
այն մշակեյու համար օգտագործում էին 
վարձու աշխատանք։ հողազուրկ կամ սա- 
կավահող գյուղացիները տարբեր պայման
ներով հող էին վարձակայում և դառնում 
կախյայ մարդիկ։

Բարբարոսական արշավանքները, կայսե
րական իշխանության թույացումը, առևտրի և 
արհեստագործության անկումը հասցրին 
քաղաքների քայքայմանը։ Սակայն մի շարք 
քաղաքներ՝ Կոստանդնուպոյիսը, Տրապիզո 
նը, Եփեսոսը, պահպանվեցին և շարունակե
ցին ծաղկում ապրեյ։ Վաղ միջնադարում քա
ղաքային կյանքի առկայությունը բյուզանդա- 
կան միջնադարի կարևոր առանձնահատկու
թյուններից էր, որով նա տարբերվում էր 
Արևմտյան Եվրոպայից։ Բյուզանդիայում 
ձևավորված ավատատիրական հարաբերո^ 
թյունների մյուս կարևոր առանձնահատկու
թյունը կապված էր խոշոր հողատիրության 
հետ։ Բյուզանդիայում այն մեծ տարածում 
չգտավ, ինչպես Արևմտյան Եվրոպայում։ 
Խոշոր հողատիրությունը կենտրոնացած չէր 
մեկ շրջանում, այյ ցրված էր կայսրության 
տարբեր շրջաններում։ հողային սեփակա
նության իրավունքի հիման վրա Բյուզանդխ 

այում չձևավորվեց աստիճանակարգություն՝ 
սենյոր-վասայ սկզբունքով։ Այստեղ կար մեկ 
աստիճան՝ կայսր-վասայ։ Խոշոր հողատե
րերը պետական հարկերից չէին ազատվում։ 
Նրանք իրենց տիրույթներում չէին ստանում 
նաև դատական իշխանություն, քանզի ար
դարադատության բարձրագույն իշխանոտ 
թյունը պատկանում էր կայսրին։

Արաբա-բյուզանդական 
հակամարտությունը

Պարսկա-բյուզանդական երկարատև պա
տերազմների և ավատատիրական հարաբե
րությունների սկզբնավորման հետ կապված՝ 
Բյուզանդիան հայտնվեյ էր ճգնաժամի մեջ։ 
Այդ ժամանակ էյ պատմության ասպարեզ 
մտան նոր վտանգավոր թշնամիներ՝ արաբ
ները։ 637 թ. Յարմուկ գետի ափին արաբ
ները ծանր պարտության մատնեցին բյուզան- 
դացիներին և սկսեցին կայսրության արևեյ- 
յան պրովինցիաների նվաճումը։ Շուտով 
արաբները գրավեցին Պաղեստինը, Ասորիքը, 
հյուսիսային Միջագետքը, Եգիպտոսը, հյու
սիսային Աֆրիկան։ հուստինիանոս կայսեր 
ժամանակաշրջանի հետ համեմատած՝ կայս
րության տարածքը կրճատվեց երեք անգամ։ 
Արաբները ստեղծեցին նաև ռազմական ուժեղ 
նավատորմ, որի օգնությամբ գերիշխող դիրք 
գրավեցին Միջերկրական ծովում։ Սա հնա
րավորություն տվեց նրանց մի քանի անգամ 
ցամաքից և ծովից շրջապատեյու Խոստանդ 
նուպոյիսը։

Արաբական նվաճումների հետևանքով 
Բյուզանդիան զրկվեց կենսական նշանակու
թյուն ունեցող տարածքներից։ Արևեյյան պրո
վինցիաների կորուստը հանգեցրեց նրան, որ 
այստեղ ապրող հայերի, ասորիների դերը 
կայսրության կյանքում նվազում էր։ Մյուս կող 
մից՝ համապատասխանաբար ուժեղանում էր 
հույների դերը։ հաշվի առնեյով այս իրաՎիճա
կը՝ հերակյես կայսրը յատիներենի փոխարեն 
հունարենը դարձրեց պաշտոնական յեզու։ 
Լատիներեն կայսր տիտղոսի փոխարեն 
սկսեցին օգտագործեյ հունարեն վասիլեսը 
(բասիլևս)։
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Ռազմավարժական բարեփոխումները

Մինչև արաբական արշավանքները կայս
րության տարածքը բաժանված էր պրովինցի
աների։ Արաբներից կրած պարտությունները 
ստիպեցին վերանայել և փոխել ձևավորված 
պրովինցիալ կառավարման համակարգը և 
վարչական բաժանումը։ Անհրաժեշտ էր ՄԹ- 
ղում իշխանությունը կենտրոնացնել մեկ 
մարդու ձեռքում։ Նախ վերափոխեցին պրո
վինցիաների սահմանները և կազմեցին վար
չական նոր միավոր, որը կոչվեց թեմ։ Թե- 
մում ռազմական և վարչական իշխանությու
նը հանձնվեց մեկ մարդու, որը կոչվում էր 
ստրատիգոս։ Նրան էր ենթարկվում նաև 
թեմի դատավորը։

Թեմում հավաքագրվող զորքը հիմնակա
նում բաղկացած էր գյուղացի զինվորներից, 
որոնք կոչվում էին ստրատիոտներ։ Բանակ 
էին զորակոչվում ունևոր գյուղացիները, 
որոնք կկարողանային ռազմական հանդեր
ձանք և ձի գնել, եթե ցանկանում էին ծառա
յել հեծելազորում։ Ստրատիոտի ընտանիքը 
պետք է ունենար վարձու աշխատողներ, 
որոնք հողը կմշակեին այն ժամանակ, երբ 
նա մեկներ պատերազմ կամ ռազմական 
վարժանքների։ Զինվորական ծառայություն 
կատարելու համար հաճախ պետությունն էր 
գյուղացուն հող տալիս։ Ստրատիոտի հողը 
համարվում էր արտոնյալ, քանզի ազատվում 
էր բոլոր հարկերից, բացի հողահարկից։

Առաջին թեմերը ստեղծվեցին Հերակլես 
կայսեր օրոք Փոքր Ասիայում։ Դրանք էին Ար 
մենիակը, Անատոլիկը։ հետագայում թեմեր 
ստեղծվեցին նաև Բալկանյան թերակղզում։ 
Թեմական կարգը հնարավորություն տվեց 
Բյուզանդիային կանգնեցնելու արաբներին, 
ապա անցնելու հակահարձակման։ 718 թ. 
բյուզանդացիները պարտության մատնեցին 
շուրջ մեկ տարի մայրաքաղաքը պաշարած 
արաբներին։

Ռազմավարչական բարեփոխումների ար
դյունքում Բյուզանդիայում ձևավորվեց քա
ղաքական նոր խավ՝ ռազմաթեմական ավա
գանին։ Այն կազմված էր ստրատիգոսներից 
և խոշոր հողատերերից։ Սրանց հաջողվեց 
717 թ. կայսերական գահը հանձնել Անատո 
լիկի թեմի ստրատի գոս Լևոն 111-ին 
(717-741)։ Իշխանության վերաբաշխման 
համար պայքար սկսվեց թեմական և մայրա
քաղաքային ավագանու միջև, որի ձեռքին էր 
մինչ այդ գտնվում իշխանությունը։ Կայսերա
կան իշխանությունը ամրապնդելու համար 
Լևոն 111-ը փորձեց օգտագործել սրանց միջև 
եղած հակասությունները։ Սրվել էին նաև պե
տության և եկեղեցու փոխհարաբերություն
ները։ Եկեղեցին թուլացնելու, կենտրոնական 
իշխանությունը ամրապնդելու համար սկսված 
պայքարն ընդունեց գաղափարական շարժ
ման ձև՝ ընդդեմ սրբապատկերների պաշ
տամունքի։

Սրբապատկերների պաշտամունքը (պատ
կերապաշտություն) բյուզանդական եկեղե
ցում մեծ տարածում ուներ։ Նրանց միջոցով 
եկեղեցիները և վանքերը մեծ եկամուտներ 
էին ստանում։ 726 թ. Լևոն 111-ը հանդես 
եկավ սրբապատկերների պաշտամունքի դեմ 
(պատկերամարտություն)։ Նրանց պաշտա
մունքը արգելվեց։ Պատկերամարտական 
գաղափարները թափանցեցին հասարակու
թյան մեջ։ Սկսեցին բռնագրավել եկեղեցա
կան հողերը և հարստությունները։ Շատ վան
քեր փակվեցին։ Վանականներին պարտադ
րում էին զինվորական ծառայություն կատա
րել։ Բռնազավթած հողերի և հարստությո^ 
ների մի մասը դարձան պետական սեփակա
նություն, և պատկերամարտ կայսրերը այն 
օգտագործեցին բանակը մեծացնելու համար։ 
Շարժումը շարունակվեց մինչև 843 թ., երբ 
սրբապատկերների պաշտամունքը նորից 
թույլատրվեց։
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Ամփոփում։ Արևելահոոմեական կայսրությունը (Բյուզանդիա) խուսափեց արևմտյան 
կայսրության ճակատագրից։ Իսկ VI դարում այն Հուստինիանոսի բարեփոխումների և 
ակտիվ արտաքին քաղաքականության շնորհիվ, նույնիսկ ժամանակավորապես վերա
նվաճեց Արևմտյան կայսրության տարածքի զգալի մասը։ Սակայն Բյուզանդիայի վերել
քը ավարտվեց արաբների արշավանքների հետևանքով։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Վերհիշեք հռոմեական կայսրության՝ երկու մասերի բաժանվեյու գործընթացը։ Ո՞ր տա
րածքներն էր ընդգրկում Բյուզանդիան։ Վերհանեք Բյուզանդիայի հասարակական կյան
քի առանձնահատկությունները V-VI դարերում։ Ինչու Բյուզանդիայի անցումն ավատա
տիրական հարաբերություններին համեմատաբար հեշտ տեղի ունեցավ, քան Արևմուտ
քում։ Ո՞ր կայսրը կարևոր դեր խաղաց այդ գործում։

2. Ներկայացրեք վաղ Բյուզանդիայի պետական կառավարման համակարգը։
3. Ինչպես ձևավորվեց քրիստոնեական եկեղեցու կառույցը Բյուզանդիայում։ Արևեյքի եկե

ղեցիներից որոնք Կոստանդնուպոյսի պատրիարքի գերակայությունը չէին ընդունում։
4. Փորձեք բնութագրեյ բյուզանդական քաղաքակրթությունը, նշեք տարբերությունները 

Արևմուտքից։
5. Ի՞նչ հետևանքներ ունեցան արաբական նվաճումները Բյուզանդիայի համար VII դարի 

կեսերին։ Ինչու հունարենը դարձավ կայսրության պաշտոնական յեզու։
6. Ի՞նչ նպատակով իրականացվեցին վարչական և ռազմական բարեփոխումները կայսրու

թյունում։ Բացատրեք թեմ և ստրատիոտ հասկացությունների իմաստը։
7. Ներկայացրեք ռազմավարչական բարեփոխումների արդյունքները։ Ձեր կարծիքով՝ 

պատկերամարտական շարժումը նշանակություն ունեցավ պետության ամրապնդման 
գործում։
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§ 10. մակեդոնական վերածնունդը

Մակեդոնական վերածնունդը

Ռազմավարական բարեփոխումները, 
պատկերամարտական շարժումը, ավատա
տիրական եարաբերությունների ձևավորումը 
նախապատրաստեցին կայսրության վերելքը, 
որը սովորաբար անվանում են Մակեդոնա
կան (հայկական) վերածնունդ։ Այն ժամանա
կագրական առումով եամընկնում է եայ– 
կական ծագումով Մակեդոնական արքա– 
յաաան կառավարման ժամանակաշրջանի 
(867-1056 թթ.) եետ։ Վերելք ապրեցին գյու
ղատնտեսությունը, արեեստագործությունը և 
առևտուրը։

Կայսրության տարածքում գոյություն 
ուներ եողի սեփականության երեք ձև՝ պե
տական, մասնավոր և եամայնական։ Սոցիա
լական շերտավորման արդյունքում աղքա
տացած գյուղացիները իրենց մասնավոր սե
փականություն եամարվող եողերը վաճառել 
էին կամ գրավ դրել։ Սրանք ի վիճակի չէին 
ռազմական ծառայություն կատարելու, և բա
նակի թվաքանակը կրճատվում էր։ Սա ան- 
եանգստացնում էր Մակեդոնական արքայա- 
տան կայսրերին։ Նրանք փորձեցին օրենսդրա
կան ճանապարեով կարգավորել գյուղացի
ների ռազմական պարտավորությունները։ 
հող ունեցող գյուղացիները մտցվեցին եա- 
տուկ ցուցակների մեջ։ Սաեմանվում էր, որ 
որոշակի եող ունեցող գյուղացին պետք է կա
տարի եեծյալ, իսկ ավելի պակասը՝ եետևակ 
զինվորական ծառայություն։ Ստրատիոտնե- 
րը իրավունք չունեին վաճառելու կամ նՎիրե- 
լու իրենց եողերը։

IX դ. կեսերից Բյուզանդիայում սկսվեց 
նաև քաղաքների վերելքը։ Իրենց գոյությունը 
պաեպանած քաղաքների կողքին առաջացան 
նոր քաղաքներ։ Քաղաքային բնակչության 
եիմնական զբաղմունքը արեեստն ու առև
տուրն էին։ Արեեստավորներն ու առևտրա
կաններն ըստ մասնագիտության միավորվում 
էին եատուկ կազմակերպությունների՝ կոլե
գիաների մեջ։

Ավատատիրական տիպի միապետության 
եաստատմանը զուգաեեռ կայսրությունում 
ձևավորվում էր կառավարման նոր եամա-

Բարս»ղ (Վասիլ) II

կարգ։ Այն զգալիորեն բարդացել էր։ Մակեդո
նական արքայատան կառավարման տարինե
րին գերատեսչությունների քանակը եասել էր 
60-ի։ Ֆինանսական կառավարումը երեք •»- 
րատեսչությունների ձեռքին էր, որոնցից 
կարևորը եարկայինն էր։ Մեծ դեր էր խաղում 
նաև արտաքին եարաբերությունների գերա
տեսչությունը։

Իր գոյությունը պաեպանել էր նաև 
Ծերակույտը, սակայն այն մնացել էր որպես 
եռոմեական ժառանգություն, քանի որ կառա
վարման եամակարգում ոչ մի դեր չէր խաղում։

Պետության կառավարման գործում կարևոր 
էր կայսեր կից արքունական խորերդի դերը։

Մակեդոնական կայսրերը որոշակի եաջո 
ղությունների եասան արտաքին քաղաքակա
նության բնագավառում։ Կայսրության ամե
նավտանգավոր թշնամիները շարունակում էին 
մնալ արաբները և Բալկանյան թերակղզում 
եաստատված բուլղարները։ Արաբական խա
լիֆայության թուլացման եետևանքով Բյու
զանդիան կարողացավ վերագրավել հյուսի
սային Միջագետքը, Ասորիքը, Պաղեստինը և 
Փոքր Ասիայի արևելյան շրջանները։ Օգտվե
լով արևելյան սաեմաններում տիրող եան-
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Կոստանդին և 0»թոդիոս

զիստ իրավիճակից՝ Բարսեղ (Վասիլ) II 
կայսրը (976-1025) նվաճեց նաև Բուլղարա
կան թագավորությունը։ Ամբողջ Բալկանյան 
թերակղզին մինչև Դանուբ գետը կրկին մտավ 
կայսրության կազմի մեջ։ Բյուզանդիան կարո
ղացավ գրավել նաև հայաստանի և Վրաստա– 
նի մի մասը։

Բացի ռազմական գործողություններից, 
մակեդոնական կայսրերը որոշեցին կենսա
գործել պատրիարք Փոթիոսի մշակած ծրա
գիրը։ Նա գտնում էր, որ կայսրության սահ
մանները անվտանգ դարձնելու համար անհ
րաժեշտ էր այնտեղ բնակվող ոչ քրիստոնյա 
ժողովուրդներին դարձնել քրիստոնյա։ Այս 
նպատակով Բուլղարիա, Մեծ Մորավիա, 
Ռուսիա ուղարկվեցին բազմաթիվ քարոզիչ
ներ։ Մորավիա ուղարկած քարոզիչներին 
գլխավորում էին բյուզանդական մշակույթի 
նշանավոր գործիչները՝ եղբայրներ Կոս– 
աանդինը (Կիրիլ) և Մեթոդիոսը։ Նրանք 
հարավային, ապա արևելյան սլավոնների 
համար այբուբեն ստեղծեցին։ Քրիստոնեու
թյունը բյուզանդական դավանանքով ընդու

նեցին Բուլղարիայում և Ռուսիայում։

Բյուզանդիայի թուլացումը

Մակեդոնական արքայատան կառավար
ման վերջին շրջանում Բյուզանդիան կրկին 
անկում ապրեց։ XI դ. 30-80-ական թվական
ներին կայսրությունում գահակալեց 10 կայսր, 
որոնցից 6-ը գահընկեց եղան։ Այս ծանր պայ
մաններում Բյուզանդիայի համար հայտնՎե
ցին նոր թշնամիներ՝ Արևելքում՝ թյուրք-սել- 
ջուկները, իսկ Բալկանյան թերակղզում՝ պեչե- 
նեգները։

Այդ ժամանակ տեղի ունեցավ ևս մեկ 
իրադարձություն, որը խոր հետք թողեց 
կայսրության և հույն ժողովրդի ճակատագրի 
վրա։ Օգտվելով կայսրության թուլացումից՝ 
պապականությունը իր ենթակայության տակ 
վերցրեց հարավային Իտալիայում գտնվող 
հունական եկեղեցին, որը հանդիպեց հույնե
րի դիմադրությանը։ 1054 թ. Խոստան^ո^ 
պոլիս ժամանած պապի դեսպանները պա
հանջեցին, որ Կոստանդնուպոլսի պատրի
արքը հրաժարվի Բուլղարիայի և Իլիրիայի 
եկեղեցիներից։ Ստանալով բացասական 
պատասխան՝ նրանք բանադրեցին պատրի
արքին։ Վերջինս իր հերթին բանադրեց դես
պաններին։ Այսպես քրիստոնեական եկեղե
ցին բաժանվեց։

XI դ. երկրորդ կեսին կայսրության ճակա
տագիրը որոշվում էր Արևելքում։ 1071 թ. Մա– 
նազկերաի ճակաաամարաում թյուրք-սեք 
ջուկները պարտության մատնեցին բյուզան- 
դացիներին։ Գերի ընկավ Ռոմանսս IV Գիո– 
գենես կայսրը։ Սելջուկները գրավեցին հա
յաստանը և ամբողջ Փոքր Ասիան։ Այստեղ էլ 
նրանք հիմնեցին իրենց պետությունը՝ Իկո– 
նիայի սուլթանությունը։ Նույն ժամանակ 
նորմանները գրավեցին Բյուզանդիայի վեր
ջին տիրույթները հարավային Իտալիայում։ 
Կայսրության դրությունը օրհասական էր։ ՊԵ- 
չենեգները մոտեցել էին Բոսֆորի նեղուցի 
եվրոպական ափերին, իսկ սելջուկները՝ ասխ 
ականին։
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Ամփոփում։ Բյուզանդիան 1Ճ֊Ճ1 դարերում ապրեց վերելքի շրջան, որը հայտնի է 
Մակեդոնական (Հայկական) վերածնունդ անունով։ Կայսրությունը հաջողություններ 
ունեցավ տնտեսական, հոգևոր֊մշակութային և. արտաքին֊քաղաքական ուղղություն
ներում։ Սակայն XI դ. երկրորդ կեսին Բյուզանդիան կրկին անկում ապրեց։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Թվարկեք կայսրության վերելքի նախադրյալները Մակեդոնական (հայկական) արքայա- 
տան օրոք։

2. Մակեդոնական արքայատան կայսրերը ինչ ներքին և արտաքին եաջողություններ 
ունեցան։

3. Ո՞րն էր պատրիարք Փոթիոսի մշակած ծրագրի նպատակը։ Ի՞նչ արդյունքներ տվեց այն։
4. Պարզաբանեք XI դ. երկրորդ կեսին Բյուզանդիայի թուլացման պատճառները։
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§ 11. ՎԱՂ ՌՅՈԻԶԱՆԴԱԿԱՆ
ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ

Բյուգանդական մշակույթի 
առանձնահատկությունները

Ավատատիրական եարաբերությունների 
եաստատմանը զուգաեեռ Բյ ու զանդի այ ում 
սկսեց ձևավորվել նաև վաղ միջնադարի 
մշակույթը։ Այն մեծ ազդեցություն թողեց 
եվրոպական մշակույթի զարգացման վրա։ 
Այսօր էլ աշխարեում ապրող քրիստոնյանե
րի կեսը բյուզանդական մշակույթի ժառան
գորդներ են։ Բյուզանդական մշակույթը, 
ի տարբերություն արևմտաեվրոպական աՎա
տատիրական մշակույթի, ուներ մի շարք 
առանձնաեատկություններ։

Արևմտաեռոմեական կայսրության ան
կումից եետո նրա տարածքները զբաղեցնող 
բարբարոսական ցեղերը չկարողացան յու
րացնել եռոմեական մշակույթը, և այն երկար 
ժամանակ մոռացության մատնվեց։ Բյու
զան դի այ ում պաեպանվեց անտիկ մշակույ
թը, և այն ոչ թե մոռացվեց, այլ եարմարեց- 
վեց միջնադարի պայմաններին։ Բացի ան
տիկ եունաեռոմեական մշակույթից, բյու- 
զանդական մշակույթը իր մեջ ներառեց նաև 
կայսրության մեջ մտնող ժողովուրդների 
(եայեր, ասորիներ, եգիպտացիներ) մշա
կույթներից որոշ տարրեր։ Սակայն, ի տար
բերություն Արևմտյան Եվրոպայի, որտեղ 
ստեղծվեցին միջնադարյան մշակույթի մի 
քանի տիպեր (ազգային մշակույթներ), Բյոա 
զանդիայում ձևավորվեց մշակութային մեկ 
աիպ՝ բյուգանդական։ Ի տարբերություն 
Արևմտյան Եվրոպայի, որտեղ վաղ միջնա
դարի մշակույթի եիմնական կենտրոնները 
վանքերն էին, Բյուզանդիայում մեծ էր նաև 
քաղաքների դերը։ Բյուզանդիայի քաղաքնե
րը մնում էին որպես կրթության և մշակույթի 
կենտրոններ։ Անտիկ եունաեռոմեական մշա
կույթի ավանդների եիման վրա քաղաքնե
րում զարգանում էր ճարտարապետությունը, 
կերպարվեստը։ Բյուզանդական առևտրա
կանները առևտուր էին անում կայսրության 
սաեմաններից շատ եեռու և ծանոթանում 
տարբեր մշակույթների եետ։

Կրթական համակարգը

Միջնադարում ինչպես Եվրոպայում, այն
պես էլ Բյուզանդիայում կրթական եամակարգը 
միասնական ծրագիր չուներ։ Կրթական գործի 
կազմակերպումը, դասավանդվող առարկանե
րի մի մասը Բյուզանդիան ժառանգեց անտիկ 
աշխարեից։ Այստեղ պաեպանվել էին անտիկ 
կրթության եին կենտրոնները՝ Աթենքը, Ալեք– 
սանդրիան, Անաիոքը։ Այստեղ գործող դպ
րոցների մի մասը դարձան եկեղեցական և 
վանքապատկան դպրոցներ։ Եկեղեցին աշ
խատում էր անտիկ կրթական ժառանգությու
նը վերափոխել և եարմարեցնել քրիստոնեոա 
թյան պաեանջներին։ 529 թ. հուստինիանոս 
կայսեր երամանով փակվեց եեթանոսական 
մշակույթի վերջին օջախը՝ Աթենքի բարձրա
գույն դպրոցը։

Դպրոցները բաժանվում էին երկու աստի
ճանի՝ աարրական և միջնակարգ։ Առաջին 
աստիճանում երեխաները սովորում էին քերա
կանություն, ճարտասանություն, դիալեկտիկա 
(տրամախոսություն)։ Տարրական դպրոցնե
րում երեխաներին սովորեցնում էին գրել, կար
դալ, եաշվել։ Երկրորդ աստիճանում սովորեց
նում էին եանրաեաշիվ, աշխարեագրություն, 
երաժշտություն, աստղագիտություն։

Բյուզանդիայում գոյություն ունեին վճարո
վի և անվճար դպրոցներ։ Վերջինիս թվին էին 
պատկանում վանական, եկեղեցական և քա
ղաքային դպրոցները։

Պատմագրությունը

Վաղ միջնադարի բյուզանդական մշակույ
թում մեծ էր պատմագրության դերը։ Այստեղ 
եունաեռոմեական պատմագրության ավան
դույթը կենսունակ էր և դրվեց ձևավորվող բյու
զանդական պատմագրության եիմքում։ հոա 
նաեռոմեական պատմագրության հեղինակու
թյունը այնքան մեծ էր, որ բյուզանդական 
պատմիչները աշխատում էին նմանվել իրենց 
նախորդներին։ Արևմտյան Եվրոպայում շա
րադրված պատմական երկերի եետ եամեմա- 
տած՝ բյուզանդական պատմագրության վրա 
քրիստոնեության ազդեցությունը թույլ էր։

Վաղ Բյուզանդիայի առավել աչքի ընկնող 
պատմիչներից էին Պրոկոպիոս Կեսարացին,
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Աստ^ա^ասոր պատկ»րը. Ս. Սոֆիայի տաճար

Ագաթիոս Միբինեյացին, Թ՚եոֆիլակտոս 
Սիմոկատացին։ Այս պատմիչները իրենց աշ
խատություններով փակում են անտիկ պատ
մագրության վերջին էջը։ Սրանցից ամենանշա– 
նավորը հուստինիանոսի ժամանակակից քա
ղաքական գործիչ, շարադրվող դեպքերի ակա
նատես Պբոկոպիոս Կեսաբացին է։ Իր 
«Պարսիկների, վանդալների և գոթերի եետ 
հուստինիանոսի պատերազմների պատմու
թյունը» աշխատության մեջ նա մանրամասն շա- 
րադրեյ է հուստինիանոսի պատերազմները 
նախկին հռոմեական կայսրությունը իր տա
րածքային ամբողջականության մեջ վերա
կանգնելու եամար։ Այս և «Կառույցների մասին» 
աշխատության մեջ նա փառաբանում է կայս
րին, նրան ներկայացնում որպես արդարամիտ 
քրիստոնյա կառավարող։ Սակայն իր «Գաղտնի 
պատմություն» աշխատության մեջ, որ գրվել էր 
մտերիմների եամար, կայսրին ներկայացնում է 
որպես դաժան բռնակալ, որը մեղավոր է կայա 
րության բոլոր դժբախտությունների եամար։

Քրիստոնեությունը մշակեց պատմական 
նյութի շարադրման նոր ժանր, որը դարձավ 
միջնադարի պատմագրության սեփականու
թյունը։ Դա ժամանակագրությունն էր, որն 
առաջացավ 111–^ դդ.։ Այս ժանրի եիմնադխ 
րը Եվսեբիոս Կեսաբացին էր։ ժամանա
կագրության մեջ դեպքերը և իրադարձու
թյունները սովորաբար շարադրում էին ըստ 
տարիների։ Այստեղից էլ նրա անվանումը՝ 
տարեգիրք։

Գրականությունը և արվեստը

Վաղ միջնադարում մեծ վերելք ապրեց նաև 
բյուզանդական գրականությունը։ Այստեղ 
ձևավորվեց երկու եիմնական ուղղություն։ 
հունաեռոմեական գրականության ավանդնե
րը պաեպանվեցին և եարմարեցվեցին միջնա
դարի պայմաններին։

Քրիստոնեության ազդեցության տակ վաղ 
միջնադարում ձևավորվեց նաև եկեղեցական 
գրականություն։

III–VI դդ. մեծ զարգացում էին ապրում 
անտիկ գրականությունից ժառանգած ժանրե
րը՝ սիրային քնարերգությունը, նամակները, 
ձառերը։ Քրիստոնեությունը գրականություն 
բերեց ևս երկու ժանր՝ վարքագրությունը և 
եկեղեցական պոեզիան։ Առաջինը դառնում է 
բյուզանդական գրականության առաջատար 
ժանրերից մեկը։ Վարքագրության թեման եկե
ղեցու կողմից «սրբացված» անեատի կենսագ^ 
րությունն է։ Կրոնական բնույթի թեմաները մի- 
աեյուսված էին պատմական դեմքերի և իրա
դարձությունների եետ։

Եկեղեցական պոեզիայի (օրեներգություն) 
թեման Աստվածաշունչն էր։ Այստեղից վերց
ված փոքր եատվածը դառնում է պոեմի կամ 
բանաստեղծության եիմք։ Եկեղեցական պոե
զիայի նշանավոր դեմքը Ռ-ոմանոս Քաղց– 
բաեբգիչն էր (VI դ.)։ Նա գրեց շուրջ 1000 
օրեներգություն։

Դ^ա^ն»ր Ս. Սոֆիայի տաճարից
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Վաղ միջնադարում վերելք է ապրում նաև 
ճարտարապետությունը։ Բյուգանդական ճար
տարապետները IV– V դդ. մշակում են քա
ղաքների կառուցման նոր եատակագիծ։ Քա
ղաքի կենտրոնում երապարակն էր, որի շուրջ 
կառուցում էին քաղաքի մայր եկեղեցին, եա– 
սարակական և վարչական շինությունները։ 
հրապարակից ճառագայթաձև տարածվում 
էին փողոցները, որոնք քաղաքը բաժանում 
էին թաղամասերի։

Բարձր գարգացման է եասնում եկեղեցա– 
կան ճարտարապետությունը։ հին հունաստա
նում տաճարը եամարվում էր աստվածների 
բնակատեղի, և այնտեղ մտնելու իրավունք 
ունեին միայն քրմերը։ Կրոնական արարողու
թյան ժամանակ ժողովուրդը եավաքվում էր 
տաճարին կից երապարակում։ Քրիստոնյա 
եավատացյալները եավաքվում էին տաճա
րում։ Այդ պատճառով փոխվում էին տաճար
ների ձևը և կառուցվածքը։ Քրիստոնեական 
տաճարները ավելի մեծ էին կառուցվում, քանի 
որ արարողությունների ժամանակ ժողովուրդը 
եավաքվում էր ներսում։

Բյուգանդական եկեղեցական ճարտարա
պետության նշանավոր եուշարձանը Կոա 
տանդնուպոլսի Սուրբ Սոֆիայի տաճարն 
էր։ Այն կառուցվել է 532-537 թթ. հուստինիա- 
նոս կայսեր երամանոփ Նրա կառուցմանը 
մասնակցել է շուրջ 10 եագար մարդ։ Տաճարը 
պսակված է եսկայական գմբեթով, որի տրա
մագիծը շուրջ 32 մ է։ Երկու կողմից աստիճա
նաբար կենտրոնական գմբեթին եարում են 
կիսագմբեթները։ Կենտրոնական գմբեթն ունի 
40 պատուեան, որտեղից ներթափանցող լույ
սերը ապաեովում են տաճարի ներսի լոաավա 
րությունը։

Բյուգանդիայում ավելի վաղ, քան Արևմտյան 
Եվրոպայում եկեղեցիների և պալատների եա- 
տակն ու պատերը սկսեցին գարդարել խճա- 
նկարներոփ Խճանկարում պատկերը ստաց- 
վում էր գունավոր փոքր քարերի և ապակինե
րի եամադրումից։ հետագայում մեծ տարա
ծում գտավ նաև որմնանկարչությունը։ Բյու
գանդական արվեստում ևս երկար ժամանակ 
պաեպանվում էին անտիկ եունաեռոմեական 
արվեստից ժառանգած ավանդները։ Կոս
տանդնուպոլսի կայսերական մեծ պալատի 
եատակը գարդարող խճանկարներում ներկա-

Բյուգանդական սրբանկարչություն

յացված են եիմնականում աշխարեիկ թեմա
ներ։ հետագայում գերակշռություն են ստա
նում Աստվածաշնչի թեմաները։ Եկեղեցիների 
և տաճարների ներսում խճանկարները և որմ
նանկարները արվում էին որոշակի կանոննե
րով։ Գմբեթի պատերին պատկերում էին հի
սուս Քրիստոսին երեշտակների եետ, իսկ 
նրանից ներքև՝ Մարիամ Աստվածածնին։ 
Որոշ տաճարներում Մարիամ Աստվածածնից 
ներքև պատկերում էին ավետարանների եեղխ 
նակներին՝ Մատթեոսին, Մարկոսին, Ղուկա- 
սին և հովեաննեսին։
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Միջին դարեր

Վաղ բյուգանդական արվեստում մեծ տա
րածում ստացավ սրբանկարչությունը (սրբա
պատկեր)։ հարթ փայտի կտորի վրա պատկե
րում էին Քրիստոսին, Մարիամին և ԱստՎա- 
ծաշնչից վերցված այլ կերպարների։

Վաղ միջնադարում բյուգանդական մշա
կույթը ամենագարգացածն էր Եվրոպայում։ 
Եվրոպայի տարբեր երկրներից մեծ թվով պա
տանիներ գալիս էին Կոստանդնուպոլիս՝ մա
թեմատիկա, իրավունք, բժշկություն ուսանելու։

Ամփոփում։ Վաղ միջնադարում Բյուզանդիայում ձևավորվեց մի շարք առանձնա
հատկություններ ունեցող մշակույթ։ Պահպանվեց անտիկ մշակույթը և հարմարեցվեց 
հասարակական նոր պայմաններին։ Կրթական համակարգը ձևավորվեց անտիկ շրջանի 
ավանդույթների հիման վրա։ Մեծ էր պատմագրության դերը վաղ միջնադարյան բյու
գանդական մշակույթի մեջ, առաջացավ նաև նոր ժանր՝ ժամանակագրությունը։ Վերելք 
ապրեցին նաև գրականությունն ու արվեստը։

Հարցեր և առաջադրանքներ

1. Վերեանե°ք բյուգանդական մշակույթի առանձնաեատկությունները։ Անտիկ կրթական ո±ր 
կենտրոններն էին պաեպանվել Բյուգանդիայում։ Երբ և ում օրոք փակվեց եեթանոսական 
վերջին մշակութային օջախը։

2. Ի՞նչ տիպի դպրոցներ կային, և որտեղ էին դրանք գործում։ Ի՞նչ առարկաներ էին ուսուցա
նում դպրոցներում։

3. Բյուգանդական պատմագրության վերելքի եիմքում ի՞նչն էր դրված։ Թվարկեք վաղ միջնա
դարի պատմիչներին։ Ի՞նչ աշխատություններ է գրել Պրոկոպիոս Կեսարացին. ներկայաց
րեք դրանց թեմատիկան։ Երբ է առաջացել պատմագրության ժամանակագրություն 
ուղղությունը, ով էր դրա եիմնադիրը։

4. Գրականության մեջ ի՛նչ եիմնական ուղղություններ առաջացան։ Թվարկեք գրական ժան
րերը։ Ո՞վ էր եկեղեցական պոեգիայի նշանավոր եեղինակը։

5. ճարտարապետության որ ուղղությունները գարգացան վաղ Բյուգանդիայում։ Արվեստի որ 
ճյուղերը գարգացան այս շրջանում։

204



ԼՐԱօՈՒօԻՉ ՆՅՈՒԹ°Ր

ՀԻՆ ԵՐԶԱՆ

Համմուրապիի օրենսգիրքը
(հատվածներ)

Համմուրապիի սյունը

1) Եթե դատավորը վճիռ է կայացրել, տվել 
է կնքված փաստաթուղթ, սակայն հետո փո
խել է իր վճիռը, նրանք կապացուցեն, որ դա
տավորը փոխել է վճիռը, և նա պիտի վճարի 
այդ դեպքի համար նախատեսված գումարի 
տասներկուպատիկը։ Այնուհետև նրանք նրան 
կզրկեն դատավորի պաշտոնից, և նա այլևս 
չի նստի դատավորների հետ միասին։

2) Եթե ազատ մարդը գողանա տաճարի 
կամ պետության ունեցվածքը, ապա այդ մար
դը պիտի սպանվի։ Նա, ով նրա ձեռքից գո
ղացված բարիք կվերցնի, նույնպես պիտի 
սպանվի։

3) Եթե ազատ մարդը օգնել է պետական 
ստրուկին և ստրկուհուն կամ մասնավոր 
ստրուկին և ստրկուհուն փախչել քաղաքի 
դարպասից, ապա նա պիտի սպանվի։

4) Եթե ազատ մարդը ծառ է կտրել ուրիշ 
ազատ մարդու այգում, առանց տիրոջ գիտու
թյան, ապա նա նրան պիտի կես մինա ար
ծաթ վճարի։

5) Եթե ազատ մարդը ցանկանում է ար
ծաթ, ոսկի կամ որևէ այլ բան տա ուրիշ մար 
դու պահպանելու համար, ապա նա պիտի 
վկային ցույց տա ամբողջը, կազմակերպի

պայմանագիրը, հետո միայն տա պահպանության։
6) Եթե ազատ մարդու կինը սպանել է ամուսնուն ուրիշ մարդու համար, 

այդ կնոջը պիտի ցցի հանել։
7) Եթե ազատ մարդը հանի ազնվականի աչքը, ապա նրա աչքը պիտի 

հանել։
8) Եթե բժիշկը վիրահատի ազատ մարդուն բրոնզե դանակով, և ազատ 

մարդը մահանա, կամ եթե վիրահատի նրա ակնաբիբը և վնասի նրա աչքը, 
ապա բժշկի ձեռքը պիտի կտրել։
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Թութմոս 111-ի ասիական արշավանքը
(հատվածներ)

Փարավոնը խորհուրդ հրա– 
վիրեց իր հաղթական զորքի 
հետ և ասաց հետևյալը. «Քա– 
դեշի այդ խղճուկ թշնամին 
եկել և մտել է Մեգիդդո։ Այս 
պահին նա այնտեղ է։ Նա հա
վաքել է իր շուրջը Եգիպտոսին 
հավատարիմ բոլոր երկրների 
իշխաններին, նաև նրանց, ով
քեր Նախարինայում են, Մի– 
տաննիում, Խուրրիում, Կոդե– 
ում, իրենց ձիերի, հետևակ 
զորքի և մարդկանց հետ. ինչ– 
պես հաղորդել են, նա ասել է, 
թե՝ ես կսպասեմ Մեգիդդո– 
յում՝ փարավոնի դեմ կռվելու 
համար...»։

Այնուհետև փարավոնը
առաջնորդեց իր զորքին, որը 
լավ պատրաստված էր։ Նա 
չհանդիպեց գեթ մեկ թշնամու։ 
Նրանց հարավային թևը Տա–

Թութմոս 111-ը Ամոն աստծու առջև անախում էր, այն դեպքում,
երբ հյուսիսային թևը Քինա 

հովտի հարավում էր ... Փարավոնը հասավ Մեգիդդո հարավից՝ Քինա գետի 
ափի մոտ յոթ ժամ երթից հետո։ Փարավոնի համար ճամբար խփվեց և զոր
քին ասվեց հետևյալը. «Պատրաստվե՜ք։ Զենքերդ պատրաստ, քանի որ առա
վոտյան պիտի մարտնչեք այդ խղճուկ թշնամու դեմ...»։

Առավոտյան փարավոնը նստեց իր ոսկեզօծ մարտակառքը, ինչպես Հոր 
աստվածը, իսկ նրա հայր Ամոն աստվածը նրա ձեռքերն ամրացրեց .... Փա
րավոնը հաղթեց՝ իր զորքի գլուխն անցած։ Երբ նրանք տեսան հաղթանա
կող փարավոնին, սարսափահար փախան դեպի Մեգիդդո։ Նրանք լքեցին 
իրենց ձիերը և ոսկեզօծ ու արծաթազօծ մարտակառքերը։

Այնուհետև նրանց ձիերն ու ոսկեզօծ և արծաթազօծ մարտակառքերը 
բռնվեցին որպես հեշտ ավար։ Վերցվեց նաև խղճուկ թշնամու վրանը։ Հետո 
ամբողջ զորքը իր տուրքը մատուցեց Ամոնին, որը հաղթանակ էր պարգևել 
իր որդուն։
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Հուլիոս Կ»սար

Գայոս Սվետոնիոս Տրանքվիլլոս
Հուլիոս Կեսարի մասին

Հետո նա անդրադարձավ պետական գործերի կար
գավորմանը։ Նա նորոգեց օրացույցը։ Քրմերի մեղքով, 
ովքեր կամայականորեն ներմուծում էին ամիսներ և 
օրեր, օրացույցը այնպիսի անկանոն վիճակում էր, որ 
բերքահավաքը ընկնում էր ամռան, իսկ խաղողաքա
ղը՝ աշնան վրա։ Արևի շարժման համապատասխան, 
նա սահմանեց 365 օր, իսկ այնտեղ ներդրվող ամսվա 
փոխարեն մտցրեց մեկ հավելյալ օր՝ չորս տարին մեկ 
անգամ։

Նա լրացրեց Ծերակույտը։ Հին պատրիկներին 
ավելացրեց նորերին, մեծացրեց պրետորների, էդի^ 
ների, քվեստորների և նույնիսկ կրտսեր պաշտոնյա
ների քանակը։ Նրանք, ովքեր զրկվել էին ցենզորի 
պաշտոնից կամ դատապարտվել էին կաշառք տա
լու համար, վերականգնվեցին իրենց իրավունքնե
րում։ Նա ընտրությունները կիսեց ժողովրդի հետ։

Բացառությամբ կոնսուլներից, թեկնածուների կեսը ընտրվում էր ժողովրդի 
կամքով, իսկ մյուս կեսը նշանակվում էր Կեսարի կողմից։ Նա նրանց նշա
նակում էր մի համառոտ գրության միջոցով. «Դիկտատոր Կեսարը այսինչ 
տրիբունին։ Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում այսինչ մարդուն, որպես
զի նա ձեր ընտրությամբ ստանա այսինչ պաշտոնը»։ Նա թույլ տվեց պաշ
տոն զբաղեցնել նաև այն անձանց որդիներին, ովքեր պրոսկրիպցիաների 
ժամանակ մահապատժի էին ենթարկվել։

Բացի այդ, նա 80000 քաղաքացիների բնակեցրեց գաղութներում։ Ցան
կանալով լրացնել քաղաքի նոսրացած բնակչությունը՝ նա հրատարակեց 
օրենք, ըստ որի՝ զինծառայության մեջ չգտնվող 20 տարեկանից բարձր և 
40 տարեկանից ցածր քաղաքացին իրավունք չուներ հեռանալ Իտալիայից 
3 տարուց ավելի ժամկետով։

Բոլոր նրանց, ովքեր Հռոմում զբաղվում էին բժշկությամբ, նաև դասա
վանդում էին արվեստ, նա տվեց հռոմեական քաղաքացիություն, որպեսզի 
նրանք հաճույքով բնակություն հաստատեն քաղաքում և ուրիշներին օրի
նակ ծառայեն։

Նա նույնիսկ ծերակուտական խավից վտարում էր նրանց, ովքեր դատա
պարտված էին եղել դրամաշորթության համար։ Նա առանձնահատուկ 
խստությամբ էր հետևում շքեղությունը սահմանափակող օրենքներին։

Նա ամեն օր ավելի խոշոր և բազմաթիվ պլաններ էր նախանշում մայրա
քաղաքի բարեկարգման, ամրացման և տերության ընդարձակման համար։ 
Առաջին հերթին կառուցեց Մարս աստծո տաճարը, որպիսին երբևէ չէր եղել։ 
Այդ նպատակով պետք է հողով ծածկվեր այն լիճը, որտեղ նա կազմակեր
պում էր ծովամարտ։ Նա նախատեսում էր կարգավորել քաղաքացիական 
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օրենսգիրքը՝ մի քանի գրքում ներառելով վիթխարի քանակությամբ գոյու
թյուն ունեցող օրենքներից ամենալավերը և օգտակարները, բացել որքան 
հնարավոր է ավելի հարուստ գրադարաններ՝ հունալեզու և լատինալեզու։ 
Նա ցանկանում էր չորացնել Պոմպտինյան ճահիճները, վերացնել Ֆուցին– 
յան լիճը, ճանապարհ գցել Վերին ծովից Ալպյան լեռներով մինչև Տիբր գե
տը, Իսթմոսյան պարանոցով ջրանցք բացել, հնազանդեցնել Թրակիա և 
Պոնտոս ներխուժած դակերին, իսկ այնուհետև արշավել պարթևների դեմ 
Փոքր Հայքի վրայով։

Զինվորներին նա գնահատում էր ոչ թե բնավորության, ծագման և հարս
տության, այլ խիզախության համար, և նրանց հետ վարվում էր հավասարա
պես պահանջկոտ և ներողամտաբար։ Ոչ միշտ և ամենուրեք էր նա նրանց 
պահում խիստ կարգապահության պայմաններում, այլ միայն՝ երբ հակառա
կորդը մոտ էր գտնվում։

Ապիանոս.
«Քաղաքացիական պատերազմները»

Կեսարի մահից հետո կրկին 
սկսվեցին խոշոր երկպառակու
թյունները։ Դրանք աճում էին, 
աճում և հասան արտակարգ 
խոշոր չափերի։ Տեղի էին ունե
նում սպանություններ, ար– 
տաքսումներ, պրոսկրիպցիա- 
ներ, որոնք մահվան էին դա– 
տապարտում սենատորներին 
և, այսպես կոչված, հեծյալնե– 
րին, և դրանք հիմնականում 
կատարվում էին երկու կուսակ
ցությունների կողմից միաժա
մանակ... Վերջիվերջո գործը

հասավ նրան, որ Հռոմում իշխանությունը (կարծես այն մասնավոր սեփակա
նություն էր) իրար մեջ բաժանեցին երեք այրեր՝ Անտոնիոսը, Լեպիդոսը և նա, 
ով նախկինում կրում էր Օկտավիոս անունը և Կեսարի ազգականն էր՝ Կեսա
րի կտակի համաձայն. Օկտավիոսը նրա կողմից որդեգրվել էր և դրա 
հետևանքով վերանվանվեց Կեսար։ Իշխանության բաժանման ժամանակ, 
բնականաբար, այդ երեք այրերը շուտով բախվեցին միմյանց։ Կեսարը, որ գե
րազանցում էր Անտոնիոսին և Լեպիդոսին խելքով և փորձով, սկզբում վերջի
նից խլեց Աֆրիկան, որը նա ստացել էր վիճակահանությամբ, իսկ Ակցիումի 
ճակատամարտից հետո իշխանությունից զրկեց Անտոնիոսին, որը տարած
վում էր Սիրիայից մինչև Հոնիական ծով։

(հատվածներ)

Վիճաբանությունն»ր ս»նատում
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Հերոդոտոս 
Պարսիկների սովորույթների մասին

Վերոհիշյալ աստվածներին պարսիկները զոհեր են մատուցում հետևյալ 
կերպ։ Երբ նրանք ուզում են զոհ մատուցել, ո՜չ զոհարան են պատրաստում, 
ո՜չ կրակ բորբոքում, ո՜չ հեղում կատարում, ոչ սրինգ օգտագործում, ո՜չ 
պսակ, ոչ էլ զոհաբերման գարի։ Եթե նրանցից որևէ մեկը կամենա զոհ մա
տուցել այդ աստվածներից մեկին, ապա նա զոհաբերվելիք անասունին բե
րում է բաց տեղ և կոչում աստծուն, հաճախ իր գլխանոցը մրտենու ճյուղե
րով զարդարած։ Ընդունված չէ, որ զոհ մատուցողը միայն իր համար բա
րիքներ աղերսի. նա աղոթում է բոլոր պարսիկների համար, քանի որ ինքը 
ևս պարսիկների թվին է պատկանում։

Նրանք բոլոր օրերից առավել պատվում են յուրաքանչյուրի ծննդյան օրը։ 
Այդ օրը նրանք անհրաժեշտ են համարում առավել ճոխ սեղան բացել, քան 
մյուս օրերին։ Այդ օրը հարուստները մատուցում են փռի մեջ խորոված ամ֊ 
բողջական եզ, ձի, ուղտ կամ էշ, իսկ աղքատները՝ մանր անասուններ։ 
Նրանք ճաշ քիչ են օգտագործում, բայց առատորեն մատուցում են աղանդեր

Զոհաբ»րության ծիսակարգ. բարձրաքանդակ Պ»րս»պոլիսից

ոչ միանգամից, այլ հաջորդաբար։ Ուստի պարսիկները ասում են, թե հելլեն
ները ուտելուց վեր են կենում քաղցած, քանի որ ճաշից հետո չեն մատու
ցում ոչ մի կարգին աղանդեր։ Նրանք սովորություն ունեն կարևորագույն 
գործերը քննարկել գինի խմելիս, իսկ այդ պայմաններում ընդունված որո 
շումը տանուտերը հաջորդ օրը առաջարկում է նրանց նորից հաստատել, և 
եթե սթափ վիճակում ևս նրանք հավանություն տան որոշմանը, այդ դեպ
քում կատարում են այն, եթե ոչ, ապա հրաժարվում են այդ որոշումից. և, 
ընդհակառակը, սթափ վիճակում ընդունված որոշումը նրանք դարձյալ 
քննարկում են խմած վիճակում։

Քաջ կռվելը մեծագույն առաքինություն է նրանց համար. այնուհետև 
նրանք մեծ բարիք են համարում ավելի շատ որդիներ ունենալը։ Արքան
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ամեն տարի նվերներ է ուղարկում բոլորից շատ երեխաներ ունեցողին, 
քանզի մեծաթիվ լինելը նրանք հզորություն են համարում։ Երեխաներին 
հինգ տարեկան հասակից սկսած մինչև քսանամյա հասակը սովորեցնում 
են միայն երեք բան՝ ձիավարել, նետաձգություն և ճշմարտախոսություն։ 
Մինչև հինգ տարեկան հասակը երեխան չի հանդիպում հորը, այլ մնում է 
կանանց մոտ։

Ես գովում եմ այդ սովորույթը. գովում եմ նաև այն, որ անգամ թագավո
րը իրավունք չունի որևէ մեկին մահվան ենթարկելու միայն մեկ հանցանքի 
համար, ոչ էլ պարսիկներից որևէ մեկը իրավունք ունի իր ծառաներից որևէ 
մեկին անբուժելի վնաս հասցնելու միայն մեկ հանցանքի համար, այլ կշռա
դատելուց հետո, եթե պարզվի, որ ծառայի հանցանքներն ավելի շատ են, 
քան նրա ծառայությունները, այնժամ տերը կարող է իր զայրույթը թափել։ 
Նրանք ասում են, թե ոչ ոք իրենցից չի սպանել ո°չ իր հորը, ո°չ իր մորը։

Այն մասին, ինչ արգելված է իրենց անել, նրանք նույնիսկ չեն խոսում։ 
Նրանք առավել ամոթալի են համարում ստելը և, հետո, պարտք անելը. և 
դա ունի իր պատճառները, մանավանդ որ պարտք վերցնողը, նրանց կար
ծիքով, ստիպված է լինում ստելու։ Եթե քաղաքացիներից որևէ մեկը բորոտ 
է կամ հիվանդ սպիտակ ախտով, ապա նա չի մտնում քաղաք և չի շփվում 
մյուս պարսիկների հետ։ Այս փորձանքը նրանք համարում են արևի հանդեպ 
մարդու կատարած որևէ հանցանքի հետևանք։

Ցին կայսության մասին
(հատվածներ պատմիչ Սիմա Ցյանի աշխատությունից)

Հրամայում եմ ժողովրդին հաշվառել հնգական և տասական ընտանիք
ներով, որոնք միմյանց հետ կկապվեն համապարտ երաշխավորությամբ։ 
Նրան, ով չի տեղեկացնի հանցագործության մասին, երկու կես պետք է 
անել, իսկ նրան, ով կհայտնի, պարգևատրել այնպես, ինչպես, թշնամու 
գլուխը կտրողին։ Հանցագործին թաքցնողին պատժել այնպես, ինչպես գե
րի ընկած թշնամուն։

Այն ընտանիքի հարկը, որտեղ երկուսից ավելի տղամարդ կա, և որտեղ 
տնտեսությունը բաժանված չէ նրանց միջև, կրկնապատկել։ Յուրաքանչ– 
յուր ռազմական արժանիքի դիմաց մարդուն բարձրացնել մեկ աստիճա
նով։ Նրանց, ովքեր կռվում են անձնական շահերից ելնելով, պատժել 
հանցագործությանը համապատասխան։ Նրանց, ովքեր ջանասիրաբար 
զբաղվում են իրենց աշխատանքով, մեծ բերք են հավաքում, ավելի շատ 
մետաքս են պատրաստում, ազատել պարհակներից։ Նրանց, ում տնտե
սությունը եկամուտ չի բերում, ով ծուլանում և աղքատանում է, ունեցված
քը բռնագրավել, իսկ նրանց տալ ստրկության իրենց երեխաների և կա– 
նանց հետ։

Տոհմիկ ընտանիքների անդամներին, ովքեր ռազմական սխրանքներ 
չեն կատարում, հանել ազնվականության ցուցակներից։ Սահմանվում է 
հստակ բաժանում տիտղոսների և աստիճանների միջև, խիստ հրամանա- 
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կարգ յուրաքանչյուր աստիճանի համար՝ մասնավոր հողերի, տների, ծա֊ 
ռաների և հագուստի հարցում։ Արժանիքներ ունեցողներին պատիվների 
արժանացնել, չունեցողներին թույլ չտալ շքեղություն նույնիսկ հարստու
թյան առկայության դեպքում։

Հրամանակարգի հրապարակումը

Ավագ Հան հարստության մասին
(Ք.հ. I դար)

Կայսր Լյու Բանի հրամանագիրը հայտարարում է.«Թագավորությունների 
կառավարիչների որդիները, որոնք մնում են Գուանչժունում, տասներկու 
տարով ազատվում են պարհակներից, իսկ ովքեր վերադառնում են տուն, 
ազատվում են վեց տարով։ Նախկինում մարդիկ խմբերով փախչում էին լեռ
ներ և ճահիճներ։ Այսօր թագավորությունում արդեն կարգուկանոն է մտցվել։ 
Բոլորին հրամայում եմ վերադառնալ իր շրջան, բոլորին վերադարձնել 
իրենց աստիճանները, դաշտերը և տները։ Գրի առնված օրենքի հիման վրա 
աստիճանավորները պետք է սովորեցնեն ժողովրդին, այլ ոչ ծեծեն և խայ
տառակեն։ Սովի պատճառով իրենց ստրկության վաճառած մարդկանց վե
րադարձնել և կրկին համարել ազատ։ Թշնամական բանակների բոլոր հրա
մանատարներին և զինվորներին, ովքեր արդեն ներում են ստացել և նոր 
հանցանքներ չեն գործել, եթե չունեն աստիճան կամ հրամանատարից ցածր 
աստիճան ունեն, տալ հրամանատարի աստիճան։ Նրանց, ովքեր ունեցել են 
հրամանատարից բարձր աստիճան, մեկ աստիճանով բարձրացնել։

Կայսրը հարգում է բարձր աստիճան ունեցող մարդուն կամ կառավար
չին, սակայն նրանք երկար են կանգնում աստիճանավորի առջև և իրենց 
հարցի լուծումը չեն ստանում. դա անթույլատրելի է։ Նախկինում Ցին թագա
վորությունում արքայական բանակի հրամանատարը հավասար էր մարզի 
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կառավարչին կամ նրա օգնականին։ Ինչպես են համարձակվում աստիճա
նավորները այդպես վարվել։ Չէ՞ որ արժանիքների դիմաց դաշտեր և տներ 
են ստանում։ Իսկ այժմ մանր աստիճանավորները, ովքեր երբևէ չեն կռվել 
բանակում, բավարարել են իրենց անձնականը և չեն մտահոգվում արժանա
վոր մարդկանց մասին։ Արքայի շահերի նկատմամբ այդպիսի դավաճանու– 
թյունը, անձնական շահին հետամուտ լինելը նշանակում է, որ մարզերի և 
շրջանների կառավարիչները, ավագ աստիճանավորները նրանց վատ են 
սովորեցնում։ Հրամայում եմ բոլոր աստիճանավորներին. «Բարձրագույն 
դասի ներկայացուցիչներին լավ ընդունել։ Եթե ստուգումը հայտնաբերի իմ 
հրամանը խախտողների, նրանց խստորեն պատժել»։

ՄԻԶԻՆ ԴԱՐԵՐ

Ագաթիոս
(VI դարի բյուզանդական հեղինակը ֆրանկների մասին)

Ֆրանկների ցեղը Իտալիայի մերձավոր 
հարևանն է։ Կասկած չկա, որ նրանք պատկա
նում են հնուց այսպես կոչվող գերմանացիներին։ 
Ապրում են Հռենոս գետի շրջակայքում և հարա
կից տարածքներում, տիրում են նաև Գալլիայի 
մեծ մասին, որը նախկինում նրանց չի պատկա– 
նել, այլ գրավվել է հետագայում։ Նրանք տիրում 
են նաև Մասսալիա քաղաքին՝ հոնիացիների գա
ղութին. վերջինս մի ժամանակ բնակեցնում էին 
Վշտասպի որդի Դարեհի օրոք մարերի կողմից 
Ասիայից արտաքսված ֆոկիդացիները։ Այժմ 
Մասսալիան հունականից վերածվել է բարբարո
սական քաղաքի և, լքելով պապենական կառա
վարման համակարգը, օգտվում է իր տերերի 
օրենքներից. սակայն այժմ էլ նրա դրությունը քիչ 
է վատ նախկինից։ Քանի որ ֆրանկները քոչվոր– 
ներ չեն, ինչպես բարբարոսներից շատերը, այլ 
մեծ մասամբ օգտվում են հռոմեական քաղաքա
ցիական կարգերից և այն օրենքներից, նույն 
կերպ են դատում պայմանագրերի, ամուսնության 
և աստվածների երկրպագման մասին։ Նրանք բո
լորը քրիստոնյաներ են և ամբողջությամբ նվիր
ված են քրիստոնեական կրոնին։ Ֆրանկները 
քաղաքներում ունեն թե կառավարիչներ, թե 
հոգևորականներ։ Տոնակատարությունները վա– 
րում են այնպես, ինչպես և մենք, և որպես բար

Ֆրանկական զինվոր
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բարոսական ցեղ՝ նրանք, իմ կարծիքով, շատ բարեկիրթ են և քաղաքակիրթ, 
մեզնից ոչնչով չտարբերվելով, բացի բարբարոսական հագուստից և լեզվի 
առանձնահատկություններից։ Ես ապշում եմ նրանց հատուկ ուրիշ լավ հատ
կություններից, հատկապես միմյանց նկատմամբ արդար վերաբերմունքի և 
համաձայնության հարցերում։ Նախկինում և իմ ժամանակ շատ անգամ 
նրանց մոտ իշխանությունը բաժանված էր կամ երեք, կա՜մ ավելի մեծ թվով 
կառավարիչների միջև, սակայն երբեք, որքան հայտնի է, նրանք միմյանց 
դեմ պատերազմ չեն վարել և հայրենիքը ապականել համաքաղաքացիների 
արյամբ։

... Եթե կառավարիչների միջև որևէ վեճ է ծագում, ապա բոլորը շարվում են 
որպես թե ճակատամարտի համար՝ զինված, այնուհետև հավաքվում են մի 
տեղում։ Կողմերը միմյանց տեսնելուն պես տեղնուտեղը դադարեցնում են 
թշնամությունը, գալիս են համաձայնության և առաջնորդներից պահանջում են 
լուծել վեճը՝ հիմնվելով ավելի շատ իրավունքի, քան ուժի վրա։ Եվ եթե նրանք 
մերժում են, ապա պահանջում են, որպեսզի նրանք իրենք կռվեն և վտանգի 
ենթարկվեն։ Քանզի բարոյական չէ և հակասում է պապենական սովորույթին, 
որպեսզի նրանց անձնական թշնամության պատճառով տուժի և սասանվի հա
սարակական շահը։ Տեղնուտեղը նրանք դուրս են գալիս զորաշարքից, վայր 
են դնում զենքը, և վերականգնվում է խաղաղությունն ու բարեկամությունը, 
միմյանց հետ հարաբերությունները, և այդպիսով վերանում է վտանգը։ Իսկ 
առաջնորդները հարկ եղած դեպքում բարեհամբույր են և համոզելի։

Անգլո-սաքսոնական ժամանակագրությունը 
Բրիտանական կղզիների բնակչության մասին

Բրիտանիա կղզին 800 մղոն երկարություն և 200 մղոն լայնություն ունի։ 
Եվ կղզում հինգ ժողովուրդներ կան՝ անգլիացիներ, ուելսցիներ (կամ բրի
տանացիներ), շոտլանդացիներ, 
պիկտեր և լատիններ։ Առաջին 
բնակիչները բրիտներն էին, ով– 
քեր եկել էին Արմորիկայից և 
բնակեցրել հարավը։ Եվ պատա– 
հեց այնպես, որ պիկտերը եկան 
Սկյութիայից փոքրաթիվ երկար 
նավերով։ Սկզբում ափ իջնելով 
Իռլանդիայի հյուսիսում՝ նրանք 
ասացին շոտլանդացիներին, որ 
պետք է այստեղ ապրեն։ Բայց
իրենք չեն թողնի նրանց (շոտլանդացիներին) հեռանալ, քանի որ շոտլան
դացիները նրանց ասել էին, որ բոլորը չեն կարող միասին ապրել։ «Սա
կայն,– ասացին շոտլանդացիները,– այնուամենայնիվ մենք կարող ենք ձեզ 
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խորհուրդ տալ։ Մենք արևելքում մեկ այլ կղզի գիտենք։ Այնտեղ դուք կարող 
եք ապրել, եթե ցանկանաք։ Եվ եթե որևէ մեկը խանգարի ձեզ, մենք կօգ
նենք, որպեսզի դուք այն ձեռք բերեք»։ Եվ հետո պիկտերը գնացին այդ 
կղզու հյուսիս։ Պիկտերը վերցրին շոտլանդացի կանանց՝ պայմանով, որ 
իրենց արքաները միշտ պետք է ընտրվեին կանանց գծով։

Արքունի արարողություն
(Լիուտպրանդ՝ իտալական թագավոր Բերենգարի դեսպանը, 949 թ.)

Կոստանդնուպոլսում կայսերական պալատին անմիջականորեն հարում է 
զարմանահրաշ փառահեղության ու գեղեցկության մի դահլիճ, որը հույներն 
անվանում են Մագնավրա կամ Ոսկյա պալատ։ Կոստանդին կայսրը կար
գադրել էր այն կարգի բերել՝ ընդունելու համար ինձ հետ միաժամանակ ժա
մանած իսպանական խալիֆի դեսպաններին և Լիուտֆրեդին, Մայնցից մի 
հարուստ վաճառականի, որն այն ժամանակ ուղարկվել էր գերմանական 
կայսրի կողմից։ Կայսեր գահի առաջ կանգնած էր պղնձյա, բայց ոսկեզօծ 
մի ծառ, որի ճյուղերին թառել էին բազում տարբեր տեսակի թռչուններ՝ 
պատրաստված բրոնզից և նույնպես ոսկեզօծված։ Թռչուններն արձակում 
էին յուրաքանչյուրն իր հատուկ մեղեդին, իսկ կայսեր գահավորակը այնպես 
հմտորեն էր պատրաստված, որ սկզբում թվում էր ցածր, համարյա գետնին 
հավասար, ապա՝ փոքր-ինչ ավելի բարձր, և վերջապես՝ օդում կախված։ 
Վիթխարի գահը իբրև պահակներ շրջապատել էին պղնձյա կամ փայտյա, 
բայց համենայն դեպս ոսկեզօծված առյուծներ, որոնք կատաղաբար պոչերը 
զարկում էին գետնին, բացում երախները, շարժում լեզուն և բարձրաձայն 
մռնչյուն արձակում։ Ես հենվեցի երկու ներքինիների ուսերին և այդպես բեր
վեցի ուղղակի նորին կայսերական մեծության առաջ։ Իմ հայտնվելուն պես 
մռնչացին առյուծները, և թռչունները երգեցին յուրաքանչյուրն իր մեղեդին։ 
Եվ ես ո՜չ վախ զգացի և ոչ էլ զարմանք, քանզի նախօրոք որոշ իրազեկ 
մարդկանց կողմից տեղեկացել էի այդ բոլոր բաներին։ Այն բանից հետո, 
երբ ես, համաձայն սովորության, երրորդ անգամ խոնարհվեցի կայսեր 
առաջ՝ ողջունելով նրան, ես բարձրացրի գլուխս և տեսա կայսրին բոլորո
վին այլ հագուստով համարյա դահլիճի առաստաղի մոտ, այն դեպքում, երբ 
հենց նոր տեսել էի նրան գահի վրա՝ գետնից մի փոքր բարձրության վրա։ 
Ես չէի կարողանում հասկանալ, թե դա ինչպես տեղի ունեցավ. երևի այն վեր 
էր բարձրացվել մեքենայի օգնությամբ։ Նա ոչ մի բառ չարտասանեց, իսկ եթե 
ուզենար էլ արտասանել, ապա արարողության այդպիսի ընդհատումը կհա
մարվեր վերին աստիճանի անվայելուչ բան։ Բերենգարի կյանքի և առողջու
թյան մասին ինձ հարցրեց լոգոֆետը։ Պատասխանելով նրան՝ ըստ սովորույ
թի՝ թողեցի ընդունելության դահլիճը և ետ գնացի իմ հյուրանոցը։

214



ԿԱՐ°ՎՈՐ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆ°ՐԻ ԺԱ0ԱՆԱԿԱԴՐՈՒԹՑՈՒՆ

՜Խ
՜Խ

՜Խ
 

էԾ
էԾ

էԾ
էԾ

էԾ
էԾ

՜Խ
՜Խ

՜Խ
՜Խ

՜Խ
՜Խ

՜Խ
՜Խ

 ՜Խ՜Խ՜Խ
՜Խ

 ՜Խ՜Խ՜Խ
՜Խ

 
՜Խ

՜Խ
՜Խ

 
՜Խ

 
՜Խ

՜Խ
՜Խ

՜Խ
 ՜Խ ՜

Խ
՜Խ

 ՜Խ ՜
Խ

՜Խ
ե Տ

 Տ 
Տ Տ

 Տ 
Տ 

Տ Տ
 Տ 

Տ 
Տ 

Տ

. 10000-5500 թթ.

. IX–VII հազ.

. IV հազ. երկրորդ կես

. IV հազ. վերջ
. XXXIV-XXXIII դարեր

. IV–III հազ.

. XXXI-XXIX դարեր

. մոտ 3000 թ.

. III հազ. սկիզբ

. III հազ. սկիզբ

. XXVIII - XXVII դարեր

. XXVIII-XXIII դարեր 

. 2600-1900 թթ.

. 2330-2295 թթ.

. 2109 թ.

. XXI-XVI դդ.

. 2003 թ.

. II հազ. սկզբներ

. 1792-1750 թթ.
. XVII-XVI դարեր
. XVII-XVI դարեր
. XVI դ.

. XVI-XI դարեր

. մոտ 1540-1517 թթ.

. 1540-1530 թթ.

. XVI դ.

. 1531 թ.

. 1508-1493 թթ.

. XV-XIII դարեր

. 1468-1434 թթ.

. XV դ. կես

. մոտ 1450 թ.

. 1352-1336 թթ.

. մոտ 1318-1290 թթ.

. 1279-1213 թթ.

. 1274 թ.

. մոտ 1265-1240 թթ.

. 1263-1234 թթ.

. 1259 թ.

Նեոլիթի (նոր քարի դար) ժամանակաշրջանը
Վաղ երկրագործական կենտրոնների առաջացումը Հայ
կական լեռնաշխարհում և Միջագետքում
Առաջին պետությունների կազմավորումը Եգիպտոսում և 
Հարավային Միջագետքում
Պետականությունների ձևավորումը Առաջավոր Ասիայում 
Եգիպտական նոմերի միավորումը և Վերին ու Ստորին 
Եգիպտոսի թագավորությունների կազմավորումը
Վաղ պետականությունների ձևավորումը և հիերոգլիֆային 
գրի հայտնագործումը Չինաստանում
Վաղ թագավորությունը Եգիպտոսում
Ինդոսյան գրի ստեղծումը
Սեմալեզու ցեղերի ներթափանցումը Միջագետք
Խուռիական ցեղերի ներթափանցումը Հյուսիսային Միջա
գետք և Հյուսիսային Սիրիա
Հայկական լեռնաշխարհի առաջին վաղ պետական կազմա
վորման՝ Արատտայի մասին հիշատակությունները
Հին թագավորության դարաշրջանը Եգիպտոսում 
Խառապպայի մշակույթի ծաղկումը
Շումերի քաղաքական միավորումը Աքքադի պետության 
գլխավորությամբ. Աքքադի թագավորության հիմնադիր Սար– 
գոնի գահակալումը
Կուտիների վտարումը Միջագետքից
Միջին թագավորության դարաշրջանը Եգիպտոսում
Ուրի պաշարումը և գրավումը էլամցիների կողմից
Հնդարիական ցեղերի ներթափանցումը Հայկական լեռնաշ
խարհից Իրան և Հնդկաստան
Բաբելոնիայի վերելքը Համմուրապի արքայի օրոք
Կրետեի քաղաքական միավորումը Կնոսոսի գլխավորությամբ 
Աքայացիների ներթափանցումը Հունաստան
Առաջին խոշոր պետության ստեղծումը Չինաստանում Ին 
հարստության գլխավորությամբ
Նոր թագավորության դարաշրջանը Եգիպտոսում
Փարավոն Յահմոս 1-ի գահակալումը
Մուրսիլիս 1-ի գահակալումը
Միտաննի թագավորության հիմնումը
Բաբելոնի գրավումը Մուրսիլիս 1-ի կողմից
Թութմոս 1-ի գահակալությունը
Պետությունների ձևավորումը Հնդկաստանում
Եգիպտոսի աննախադեպ վերելքը Թութմոս 111-ի օրոք 
Կրետեի պետության անկումը
Խեթական գահի անցումը Թուդխալիաս 11-ին
Ամենհոտեպ ^–ի գահակալումը
Մուրսիլիս 11-ի գահակալումը
Եգիպտոսի հզորացումը Ռամզես 11-ի օրոք
Քադեշի ճակատամարտում խեթերի տարած հաղթանակը
Ռամզես 11-ի նկատմամբ
Խաթթուսիլիս 111-ի գահակալումը
Սալմանասար 1-ի գահակալումը
Ռամզես 11-ի և Խաթթուսիլիս 111-ի միջև հաշտության պայ
մանագրի կնքումը
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 տ . 1233-1197 թթ.
. XII դ.
. XII դ.
. 1158 թ.

. 1114-1076 թթ.

. XI-I7 դարեր

. 1046-249 թթ.

. մոտ 1000-965 թթ.

. մոտ 1000 թ.
. մոտ 965-928 թթ.
. 884-858 թթ.

. 859-580-ական թթ.

. IX դ. վերջ

. 7111-71 դարեր

. 776 թ.

. 753-510 թթ.

. 744-727 թթ.

. 721-705 թթ.

. 7111 դ. վերջ

. 612 թ.

. 605-562 թթ.

. 597 թ.

. 594 թ.
. 587 թ.
. 558-529 թթ.
. 556-539 թթ.
. 539 թ.
. 525 թ.
. 522-486 թթ.
. 71 դ. վերջ
. 499 թ.
. 492 թ.
. 490 թ.
. 486-465 թթ.
. 481 թ.
. 480 թ.
. 479 թ.

. 478 թ.

. 450-449 թթ.

. 449 թ.

. 431-404 թթ.

. 421 թ.

. 415 թ.

. 404 թ.

. 390 թ.

. 359-336 թթ.

. 343-290 թթ.

Թուկուլթի-Նինուրտա 1-ի գահակալումը
Փյունիկյան մեծ գաղութացումը
Իսրայելական միության ձևավորումը Պաղեստինում 
էլամի արքա Շուտրուկ-Նախունտե 1-ի ներխուժումը Բա– 
բելոնիա
Ասորեստանի կարճատև վերելքը Թիգլաթպալասար 1-ի օրոք 
Ուշ թագավորության դարաշրջանը Եգիպտոսում
Չժոու հարստության դարաշրջանը
Իսրայելի միասնական պետության թագավոր Դավիթի 
գահակալումը
Հին պարսկական ցեղերի ներթափանցումը Հարավային Իրան 
Սողոմոն թագավորի գահակալումը
Նոր ասորեստանյան տերության հզորացումը Աշուրնածիր– 
պալ 11-ի օրոք
Վանի (Ուրարտու) թագավոությունը
Պոլիսների ձևավորումը Հունաստանում
Հունական մեծ գաղութացումը
Համահունական (օլիմպիական) խաղերի սկզբնավորումը
Թագավորության շրջանը Հռոմում
Թիգլաթպալասար 111-ի գահակալումը
Սարգոն 11-ի գահակալումը
Խաթթիի նվաճումը Ասորեստանի կողմից
Նինվեի գրավումը և Ասորեստանի անկումը
Նաբուգոդոնոսոր 11-ի գահակալումը
Երուսաղեմի գրավումը բաբելոնյան զորքերի կողմից
Սոլոնի բարեփոխումները Աթենքում
Երուսաղեմի երկրորդ գրավումը Նաբուգոդոնոսոր 11-ի կողմից 
Կյուրոս II Մեծի գահակալումը
Նաբոնիդի գահակալումը
Բաբելոնիայի գրավումը Կյուրոս Մեծի կողմից
Եգիպտոսի նվաճումը Աքեմենյան Կամբիզ արքայի կողմից 
Դարեհ 1-ի գահակալումը
Տիրանիայի ավարտը Աթենքում
Հոնիական պոլիսների ապստամբությունը պարսիկների դեմ
Պարսից բանակի արշավանքը դեպի Հունաստան
Մարաթոնի ճակատամարտը
Քսերքսես 1-ի գահակալումը
Իսթմոսյան միության ստեղծումը
Պարսիկների երկրորդ արշավանքի սկիզբը դեպի Հունաստան 
Հույների հաղթանակը պարսիկների նկատմամբ Պլատեայի 
ճակատամարտում
Դելոսյան միության ստեղծումը
Տասներկու տախտակների օրենքների ընդունումը Հռոմում 
Հաշտության պայմանագրի կնքումը պարսից արքայի և 
Աթենքի դեսպան Կալլիասի միջև. հույն-պարսկական պա– 
տերազմների ավարտը
Պելոպոնեսյան պատերազմները
Նիկիասի հաշտության պայմանագրի կնքումը
Աթենական նավատորմի արշավանքի սկիզբը դեպի Սիցիլիա 
Կյուրոս Կրտսերի ապստամբությունը Արտաքսերքսես 11-ի դեմ 
Հռոմի պաշարումը գալլերի կողմից
Մակեդոնիայի արքա Ֆիլիպպոս 11-ի գահակալումը 
Սամնիտական պատերազմները
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. 338 թ,

. 336-330 թթ.

. 334 թ.

. 333 թ.
. 332 թ.
. 331 թ.

. 331 թ.
. 329-327 թթ.

. 323 թ.

. 301 թ.

. 280 թ.
. 275 թ.
. 268-231 թթ.
. 265 թ.

. 264-241 թթ.

. 246-210 թթ.

. 218-202 թթ.

. 202 թ.

. 201 թ.
. 197 թ.
. 190 թ.
. 171-138 թթ.
. 168 թ.
. 149-146 թթ.
. 140-87 թթ.
. 91-89 թթ.
. 89-85 թթ.

. 83-81 թթ.

. 82-79 թթ.

. 74-63 թթ.

. 60 թ.

. 59 թ.

. 58 թ.
53 թ.

. 52 թ.

. 52 թ.

. 49 թ.

. 44 թ.

. 43 թ.

. 36 թ.

. 31 թ.

. 19 թ.
. 12 թ.
8 թ.

54-68 թթ.
69-79 թթ.
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 Տ Քերոնեայի ճակատամարտը
Դարեհ 111-ի գահակալումը
Գրանիկոսի ճակատամարտը
Դարեհ 111-ի պարտությունը Իսսոսի ճակատամարտում 
Եգիպտոսի նվաճումը Ալեքսանդր Մակեդոնացու կողմից 
Արբելայի (Դավգամելայի) ճակատամարտում Դարեհ 111-ի 
պարտությունը
Միջագետքի գրավումը և Պարսից տերության կործանումը 
Բակտրիայի և Սոգդիանայի հպատակեցումը Մակեդոնացու 
կողմից
Ալեքսանդր Մակեդոնացու մահը
Ալեքսանդր Մակեդոնացու տերության տրոհման ավարտը. հել
լենիստական պետությունների ձևավորումը
Պյուռհոսի բանակի մուտքը Իտալիա
Բենեվենտումի ճակատամարտը. Պյուռհոսի վերադարձը էպիրոս 
Մաուրյան պետության հզորացումը Աշոկայի օրոք
Վոլսինիումի գրավումը. Հռոմի կողմից Իտալիայի նվաճման 
ավարտը
Պունիկյան առաջին պատերազմը
Ցին Շի Հուանդի կայսեր գահակալությունը
Պունիկյան երկրորդ պատերազմը
Լյու Բանի հռչակումը կայսր
Փիլիպոս տությունը Քիոսի ծովամարտում
Կինոսկեֆալեի ճակատամարտում հռոմեացիների հաղթանակը 
Մագնեսիայի ճակատամարտը
Պարթևստանի վերելքը Միհրդատ 1-ի օրոք
Հռոմեացիների կողմից Մակեդոնիայի հպատակեցումը 
Պունիկյան երրորդ պատերազմը
Ու Դի կայսեր գահակալությունը
Քաղաքացիական պատերազմը Հռոմում
Միհրդատյան առաջին պատերազմը. Դարդանոսի պայմա
նագրի կնքումը
Միհրդատյան երկրորդ պատերազմը
Սուլլայի դիկտատուրան
Միհրդատյան երրորդ պատերազմը
Առաջին եռապետության կազմավորումը
Հուլիոս Կեսարի ընտրվելը կոնսուլ
Հելվետների հնազանդեցումը Կեսարի կողմից 
Հռոմեացիների պարտությունը Խառանի ճակատամարտում 
Վերցինգետորիքսի ապստամբության սկիզբը Հարավային 
Գալլիայում
Պոմպեոսի ընտրվելը կոնսուլ
Կեսարի բանակի մուտքը Հռոմ
Կեսարի հռչակումը ցմահ դիկտատոր
Երկրորդ եռապետության կազմավորումը
Գայոս Օկտավիանոսի հռչակումը ցմահ տրիբուն
Ակցիումի ծովամարտը
Օգոստոսի հռչակումը ցմահ կոնսուլ
Գերագույն հոգևոր իշխանության հանձնումը Օգոստոսին 
Իշխանության զավթումը Վան Մանի կողմից. Մին հարստու
թյան հիմնումը Չինաստանում
Ներոն կայսեր գահակալումը
Վեսպասիանոս կայսեր գահակալումը
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98-117 թթ.
161-180 թթ.
226 թ. 
284-305 թթ.
306-337 թթ.
313 թ.
325 թ.
330 թ.

17-711 դարեր
375 թ.
378 թ. 
380-415 թթ.
381 թ.

395 թ.
410 թ.
431 թ.
451 թ.
451 թ.
476 թ.
486 թ.
500 թ.
527-565 թթ.
568 թ.
637 թ.

717-741 թթ.
726-843 թթ.
732 թ.
751 թ.
756 թ. 
768-814 թթ.
800 թ.
812 թ.
843 թ.

867-1056 թթ.

911 թ. 
919-936 թթ. 
936-973 թթ.
955 թ.

962 թ.

976-1025 թթ. 
1054 թ.

1071 թ.

1122 թ.

Տրայանոս կայսեր գահակալումը
Մարկոս Ավրելիոսի գահակալումը
Սասանյանների հեղաշրջումը Պարթևստանում
Դիոկղետիանոսի գահակալումը
Կոստանդիանոս Մեծի գահակալությունը
Միլանի հրովարտակի հրապարակումը
Առաջին տիեզերական ժողովի գումարումը Նիկեայում
Բյուզանդիոնի հռչակումը Հռոմեական կայսրության մայրա– 
քաղաք
ժողովուրդների մեծ գաղթի դարաշրջանը
Գոթերի ջախջախումը հոների կողմից
Ադրիանապոլսի ճակատամարտում գոթերի հաղթանակը 
Գուպտաների պետության հզորացումը Չանդրագուպտա 11-ի օրոք 
Քրիստոնեության հռչակումը Հռոմեական կայսրության պե– 
տական կրոն
Հռոմեական կայսրության բաժանումը երկու մասի
Հռոմի գրավումն ու ավերումը վեստգոթերի կողմից
Երրորդ տիեզերական ժողովի գումարումը Եփեսոսում 
Քաղկեդոնի եկեղեցաժողովի հրավիրումը
«ժողովուրդների ճակատամարտը» Կատալաունյան դաշտում 
Արևմտյան Հռոմեական կայսրության կործանումը 
Սուասոնի ճակատամարտը
Ֆրանկների թագավորության առաջացումը
Հուստինիանոս 1-ի գահակալումը
Հյուսիսային Իտալիայի գրավումը լանգոբարդների կողմից 
Բյուզանդացիների պարտությունը արաբներից Յարմուկի 
ճակատամարտում
Լևոն III կայսեր գահակալումը Բյուզանդիայում 
Պատկերամարտական շարժումը Բյուզանդիայում 
Արաբների պարտությունը Պուատիեի ճակատամարտում 
Պիպին Կարճահասակի հռչակումը թագավոր
Հռոմի պապի աշխարհիկ պետության ստեղծումը
Կարլոս Մեծի գահակալումը
Կարլոս Մեծի թագադրումը որպես կայսր
Կարլոս Մեծի կայսրության ճանաչումը Բյուզանդիայի կողմից 
Կարլոս Մեծի կայսրության բաժանումը նրա ժառանգների 
միջև. Վերդենի բաժանքը
Մակեդոնական (Հայկական) արքայատոհմի գահակալումը 
Բյուզանդիայում
Կարոլինգյան արքայատոհմի վերացումը Գերմանիայում
Հենրիխ 1-ի գահակալումը
Օտտոն 1-ի գահակալումը Գերմանիայում
Հունգարների պարտությունը գերմանացիներից վեխ գետի 
մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտում
Օտտոն 1-ի երկրորդ արշավանքը դեպի Իտալիա. Սրբազան 
հռոմեական կայսրության ստեղծումը
Վասիլ (Բարսեղ) 11-ի գահակալությունը
Քրիստոնեական եկեղեցու մեծ բաժանումը կաթոլիկ և ուղ– 
ղափառ եկեղեցիների
Բյուզանդացիների պարտությունը Մանազկերտի ճակատա– 
մարտում
Վորմսի համաձայնագրի (կոնկորդատ) ստորագրումը
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