
– 222 – 
 

ՀՏԴ 930.2 

Վերածննդի մշակույթի և Ռեֆորմացիայի Վերածննդի մշակույթի և Ռեֆորմացիայի Վերածննդի մշակույթի և Ռեֆորմացիայի Վերածննդի մշակույթի և Ռեֆորմացիայի 
առանձնահատկությունները Ֆրանսիայում 16առանձնահատկությունները Ֆրանսիայում 16առանձնահատկությունները Ֆրանսիայում 16առանձնահատկությունները Ֆրանսիայում 16----րդ դարումրդ դարումրդ դարումրդ դարում    

Խաժակյան ՎաչագանԽաժակյան ՎաչագանԽաժակյան ՎաչագանԽաժակյան Վաչագան    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. հումանիզմ, իտալացի, կերպարվեստ, 
ճարտարապետություն, գրականություն, գիտություն, կրոն, կաթոլիկ 
եկեղեցի, հուգենոտ, հերետիկոս, պատմաբան 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Եվրոպայի, մասնավորապես Ֆրանսիայի պատմության ուշագրավ 

էջերից է Վերածննդի և Ռեֆորմացիայի դարաշրջանը, որի համակող-
մանի ուսումնասիրության գործում զգալի ավանդ են ներդրել արևմտա-
եվրոպացի և ամերիկացի միջնադարագետները, հատկապես՝ Վերա-
ծննդի մշակույթին և Ռեֆորմացիային բնորոշ առանձնահատկություն-
ների բացահայտման հարցում։ Ֆրանսիական Վերածննդի (Ռենեսանս) և 
Ռեֆորմացիայի վերաբերյալ այդ հեղինակների ուսումնասիրությունները 
տարբերվում են խորհրդային պատմաբանների հետազոտություններից։ 
Փորձելով բացահայտել Վերածննդի մշակույթի և Ռեֆորմացիայի 
առանձնահատկությունները Ֆրանսիայում 16-րդ դարում՝ այդ հեղինակ-
ները, ի տարբերություն մարքսիստական պատմագիտության, Վերա-
ծննդի և Ռեֆորմացիայի էությունը տեսնում են դրանց ներհատուկ օրի-
նաչափությունների, ինչպես նաև հատկանիշների մեջ: Ժամանակակից 
արևմտյան ուսումնասիրողները վերը նշված խնդրի բոլոր հիմնահար-
ցերը քննարկում են բացառապես նորովի, միջնադարյան Եվրոպայի և 
հատկապես Ֆրանսիայի պատմական իրողությունների, առավել լայն 
փաստագրական նյութերի ու աղբյուրների բազմակողմանի ուսումնասի-
րության հիման վրա։  

Այդ առումով ուշագրավ են բրիտանացիներ Էնթոնի Բլանտի, 
Ռոբերտ Քնեխտի, Դեյվիդ Փոթերի, Ջերի Բրոտտոնի, Մարկ Գրինգրասի, 
ֆրանսիացիներ Չարլզ Բոստի, Անդրե Շաստելի, Էմիլ Լեոնարդի, Ժան 
Լյուսեն Ռոմյեի, ամերիկացիներ Մաք Հոլթի, Չարլզ Հոմեր Հասքինսի, 
Վիսենտ Ջոզեֆ Փիթսի աշխատությունները, որոնք նորովի են բացահայ-
տում ֆրանսիական Ռենեսանսի և Ռեֆորմացիայի էությունը և դրանց 
բնորոշ առանձնահատկությունները։    

Արևմտյան պատմագիտության գնահատականներով՝ Ֆրանսիայի 
պատմության և մշակույթի ազգային առանձնահատկությունները որևէ այլ 
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դարաշրջանում այնքան հստակորեն չեն արտահայտվել, ինչպես 16-րդ 
դարում՝ Վերածննդի և Ռեֆորմացիայի ժամանակ: Ընդ որում՝ որպես 
այդպիսին, դա տեղի էր ունենում առաջին անգամ: Ավատատիրության 
զարգացումն ամենուր հանգեցնում էր արտադրական գործընթացների և 
սոցիալական հարաբերությունների զգալի միատարրության: Գիտու-
թյունը, կրելով համընդհանուր բնույթ, այդ ժամանակաշրջանում նաև 
երանգավորվել էր մեկ կրոնական գաղափարախոսությամբ, իսկ իշխող 
դասի մշակույթը, չնայած որ ուներ ազգային դրսևորում, այնուամենայնիվ 
վերազգային բնույթ էր կրում: Գոթական ճարտարապետության, կեր-
պարվեստի և անգամ գրելու ոճը համաեվրոպական էր, ազգային առանձ-
նահատկություններն ընդամենն ընդգրկված էին դրանում: Համընդհա-
նուր ոճը գերիշխում էր ազգայինին, որը նոր էր հասունանում ժողովրդա-
կան մշակույթում՝ մարմնավորվելով գործունեության և ստեղծագործու-
թյան որոշակի ոլորտներում, այն էլ առավելապես անանուն [11, 82]: 

Այդ միօրինակության զգալի մասն ի չիք եղավ 16-րդ դարում։ Կապի-
տալիստական համակարգը տարբեր երկրներում, այդ թվում՝ Ֆրանսիա-
յում, ձևավորվեց և դրսևորվեց յուրովի, որտեղ հին ու նոր կարգերը տար-
բեր կերպ էին վերապրում իրենց վերափոխումը։ Այդ ամենի արդյունքում 
ակնհայտորեն վերացան եկեղեցական միասնական կազմակերպությունը 
և կրոնական գաղափարախոսությունը: Ճարտարապետությունը, ար-
վեստը և նույնիսկ գիրը ձեռք բերեցին հստակ սահմանված ազգային 
բնույթ [6, 112]: Նման շրջադարձային ժամանակաշրջանում դիտարկվում 
էին ոչ թե «տարատեսակ ձևեր», այլ վառ արտահայտված ազգային 
առանձնահատկություններ: Դա հիմնականում պայմանավորված էր 
նրանով, որ հնի փոխարինումը նորով ամենուրեք տեղի էր ունենում 
տարբեր անցումային փուլերով։ Բացի այդ՝ կապիտալիզմի բուն աճը 
նույնպես ընթանում էր անհավասար։ Եվրոպայի որոշ տարածաշրջան-
ների արագ զարգացումը խթանվեց աննախադեպ աճող առևտրային կա-
պերի և նոր հայտնագործված երկրների հետ փոխգործակցության շնոր-
հիվ, և դրանց համեմատությամբ մյուս տարածաշրջանների էվոլյուցիան 
հետաձգվեց։ Երևան եկավ վաղ բուրժուազիա, որն իր համար փնտրում էր 
այլ գաղափարախոսություն և պահանջում էր այլ մշակույթ, որոնցում 
գերակշռողն ազգային տարրն էր [6, 114]: 

Գրեթե ողջ Եվրոպայի համար 15-16-րդ դարերի սահմանագիծը 
բուռն էր և շրջադարձային. նոր և տեսանելի փոփոխություններ տեղի 
ունեցան 20-30 տարվա ընթացքում մի հասարակության մեջ, որտեղ հիմ-
նական ուժերը գործում էին դանդաղ և քողարկված, իսկ տեսանելի դաշ-
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տում տեղի էին ունենում այնպիսի աղետներ, ինչպիսիք էին պատերազմ-
ները, համաճարակները, սովը և այլն: Հետագայում գրեթե ողջ 16-րդ 
դարը նույնչափ նշանակալից էր: Այդ ժամանակաշրջանում էր, որ ի հայտ 
եկան եվրոպական յուրաքանչյուր երկրի, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի զար-
գացման ուղին ու ընթացքը, իսկ դարավերջին արդեն հնարավոր եղավ 
ուրվագծել ընդհանուր պատկերը և այդ խթանի արգասիքները: Հաջորդող 
սերունդներին հաջողվեց հեղափոխության կամ բարեփոխումների 
միջոցով արդեն իսկ կանխորոշված ուղղությամբ ձևավորել և կայացած 
դարձնել բուրժուական հասարակությունը։ 

Եվրոպայի միասնության պառակտումը առավել ակնհայտորեն 
դրսևորվեց այն ժամանակաշրջանում, երբ այնտեղ առաջացան ոչ միայն 
քրիստոնեական նոր դավանանքներ՝ բացի վաղուց գոյություն ունեցող 
ուղղափառությունից և կաթոլիկությունից, այլև առաջին անգամ դրանք 
ստացան պետական բնույթ: Կայուն ռեֆորմիստական եկեղեցիներում 
հայտնի էր «բուրժուականության» լայն շրջանակը, որի կողմից հաշվի 
չէին առնվել լայն ժողովրդական հոսանքները, որոնք հետագայում հիմ-
նավորապես սահմանափակվեցին։ Այդ շրջանակը տարբերվում էր իր 
հասանելիությամբ մարդկանց անապահով շերտի և արտոնյալ խավերի 
համար: Հատկանշական է նաև Վերածննդի և Ռեֆորմացիայի բուրժուա-
կան հիմքի ընդհանրությունը: Անդրալպյան երկրների մեծ մասի, ինչպես 
օրինակ՝ Իտալիայի, Շվեյցարիայի, Գերմանիայի և Ավստրիայի համար, 
այդ իրողությունը բավականին ակնառու էր, իսկ Ֆրանսիայի պարագա-
յում Ռեֆորմացիան ձախողված էր [11, 37]։ 

Վերածննդի մշակույթի և Ռեֆորմացիայի Վերածննդի մշակույթի և Ռեֆորմացիայի Վերածննդի մշակույթի և Ռեֆորմացիայի Վերածննդի մշակույթի և Ռեֆորմացիայի     
առանձնահատկությունները Ֆրանսիայումառանձնահատկությունները Ֆրանսիայումառանձնահատկությունները Ֆրանսիայումառանձնահատկությունները Ֆրանսիայում    

Արևմտյան պատմագիտությունում քննարկման առարկա է այն 
հարցը, թե ինչպես կարելի է ավելի ստույգ սահմանել Ֆրանսիայի 
մշակույթը 15-րդ դարում՝ Պրոտոռենեսանս, թե վաղ Վերածնունդ: Պրո-
տոռենեսանս (հունարեն՝ պրոտո՝ մինչ և ֆրանսերեն Ռենեսանս՝ վերա-
ծնունդ բառերից) եզրույթն առաջին անգամ գիտական շրջանառության 
մեջ է մտցրել շվեյցարացի պատմաբան Յակոբ Բուրկհարդը, որի «Իտա-
լիայի մշակույթը Վերածննդի դարաշրջանում» ուսումնասիրությունը 
նրան եվրոպական հռչակ բերեց: Նա պատմական դարաշրջանները 
դիտարկում էր կյանքի «այն ոճերի» տեսանկյունից, որոնք դրանցից 
յուրաքանչյուրին հաղորդում էին անկրկնելիություն: Այդ ոճերն արարող-
ները մշակույթի մարդիկ էին՝ մեծագույն անհատները: Պրոտոռենեսանսը 
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Իտալիայի մշակույթի պատմության փուլ է, որը նախորդել է Ռենեսան-
սին: Դա միջնադարի դարաշրջանից անցում է դեպի Վերածննդի դարա-
շրջան: Ֆրանսիայի մշակույթի պատմության համար պրոտո և ռենեսանս 
եզրույթների միջև տարբերությունը որոշ արևմտյան պատմաբաններ 
սահմանափակում են՝ մատնանշելով միայն այն առանձնահատկություն-
ները, որոնք ակնհայտորեն ի հայտ են եկել 16-րդ դարի ֆրանսիական 
Վերածննդում և Ռեֆորմացիայում։ 

Ըստ բրիտանացի պատմաբան և արվեստի տեսաբան Էնթոնի 
Բլանտի՝ ֆրանսիական մշակույթը, մասնավորապես կերպարվեստը, 
դեռևս 15-րդ դարում ռեալիստական վարպետության այնպիսի բարձր 
մակարդակի էր հասել, որ իտալական արվեստի ազդեցությունը կարող 
էր միայն որոշակի երանգներ հաղորդել, այլ ոչ թե սահմանել, առավել ևս 
փոփոխել [6, 172]: Այդուհանդերձ, ճարտարապետական կառույցների և 
եկեղեցիների քանդակներն ու արձանները, յուրօրինակ գույներով ապա-
կենախշերը, որմնանկարներից առավել գունագեղ գորգերն ունեին 
ընդհանուր առմամբ հանրամատչելի բնույթ: Քանդակագործության մեջ 
ռեալիզմը հաճախ առանձնանում էր իր կատարելությամբ։ Եկեղեցական 
ճարտարապետությունը շարունակում էր մնալ գոթական, իսկ քաղաքա-
ցիական շինարարությունը դեռևս համապատասխանում էր քաղաքների 
և ամրոցների մեծ շինությունների պահանջներին: Անփոփոխ տեսքով 
տաճարները և առավել բարեկարգ ամրոցները պահպանվել են ցայսօր, 
իսկ ոճային փոփոխությունը հաճախ արտահայտվել է միայն այն բանով, 
որ բարոկկյան ճակատով էր ծածկվում եկեղեցիների գոթական ճակատը 
(ֆասադ). գմբեթավոր կառույցները Ֆրանսիայում շատ հազվադեպ են 
հանդիպում, իսկ Մադլեն (Սուրբ Մարիա Մագդալենացի) եկեղեցին, որը 
կառուցվել էր ճարտարապետ Կոնտանա դ’Իվրիի ղեկավարությամբ, իր 
տեսակով անկրկրնելի էր [6, 193]: 

Պալատական և ազնվականական շրջանակների համար ֆրանսիա-
կան կերպարվեստի այդ ազգային և ռեալիստական հիմքերին ավելացվեց 
նաև «Ֆոնտենբլոյի առաջին դպրոցի»1 իտալական արվեստը, ինչպես նաև 

                                                                 
1 «Ֆոնտենբլոյի առաջին դպրոցը» գործել է ֆրանսիական Ֆոնտենբլո քաղաքի 

պալատում 1530-1570 թթ։ Այն վարպետ գեղանկարիչների, քանդակագործների և 
ճարտարապետների խումբ էր, և այդ դպրոցը Ֆրանցիսկ I-ի (1515-1547թթ.) և նրա 
հաջորդների օրոք համարվում էր Ռենեսանսի կենտրոնը Հյուսիսային 
Եվրոպայում։ 
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մաներիզմի2 ժամանակաշրջանի վարպետների արվեստը, որն աչքի էր 
ընկնում Ֆրանսիայի համար անսովոր դիցաբանական թեմաներով, 
որմնանկարչությամբ և կրկնվող ստուկկո մուլյաժներով3: Ֆրանսիական 
արվեստի վրա էական ազդեցություն են ունեցել այն կտավները, որոնք 
բերվել էին Իտալիայից: Նաև իտալական ճարտարապետության որոշ 
առանձնահատկություններ ներազդել են Ֆրանսիայում հին պալատնե-
րին կից նոր կառույցների ստեղծման կամ ավատատիրական ամրոցների 
«արդիականացման» վրա: Սակայն ֆրանսիական բոլոր քաղաքներում և 
գյուղերում հին տաճարներն ու եկեղեցիները շարունակում էին վերելք 
ապրել՝ իրենց ռեալիստական հասարակ և գեղեցիկ արձաններով: Այդ 
պատկերների խորհրդանիշը նույնպես գոյություն ուներ վաղ ժամանակ-
ներից. Տիրամայր Մարիամի պաշտամունքը՝ որպես բարեխոս մոր, 
հայտնի էր դարեր շարունակ: Հին դիցաբանությունը հիմք չէր հանդիսա-
նում ֆրանսիացի ժողովրդին ընկալելի մշակույթի համար: Հետևաբար, 
պատմության մեջ առաջին անգամ հասարակության բարձր խավերն 
իրենց համար ստեղծեցին արվեստի այլ, առանձնահատուկ աշխարհ, որը 
նախատեսված էր ոչ թե կրոնական պատկերների համար, որոնցով նախ-
կին վերնախավը սնվում էր նույնչափ, որքան ժողովուրդը, այլ հնագույն 
դիցաբանության, որի մասին գիտելիքները ներառված էին հումանիստա-
կան կրթական համակարգում [10, 118-119]:  

Լատինական դասականների և իտալացի հումանիստների աշխա-
տանքները հայտնի էին նաև Ֆրանսիայում 15-րդ դարում, բայց այդ 
ամենն իտալացի հումանիստների ակտիվ գործունեության համեմատ 
ուներ ավելի չափավոր բնույթ [12, 48]: Ամենակարևորն այն է, որ ֆրան-
սիացի գիտնականներին բախտ վիճակվեց ունենալ առաջադեմ ուսուցիչ-
ներ: Նրանք ձեռք բերեցին բանասիրական քննադատության և անտիկ 
լեզուների գերազանց կարողություններ առաջին կարգի վարպետներից, 
ինչը նրանց դարձրեց առավել առաջադեմ այդ ժամանակների համար: Ոչ 

                                                                 
2 Մաներիզմ (իտալերեն՝ manerismo), ոճ, եղանակ։ Ուշ Վերածննդի իտալական 

արվեստում գեղարվեստական ուղղություն, որին բնորոշ են հանդիսավոր կեղծ և 
անբնական պատկերները։ Այս ուղղության ներկայացուցիչները հրաժարվում էին 
հումանիզմի գաղափարներից և բնության ու մարդկանց ռեալիստական պատ-
կերումից։ 

3 Ստուկկո (իտալերեն՝ stucco), արհեստական մարմար, ճարտարապետական 
մանրամասների հարդարման նյութ, որը լայնորեն կիրառվել է Վերածննդի 
արվեստում։ Մուլյաժ (ֆրանսերեն՝ moulage), մոմից, գիպսից և այլ նյութերից 
կաղապարվածք։ 
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միայն ֆրանսիական Վերածննդի գիտնականներն ու նկարիչները, այլև 
նրանց հովանավորներն ու մեկենասները գրեթե անմիջապես հայտնվե-
ցին այնպիսի մեծ կրոնական խմորումների և սուր սոցիալական ու 
քաղաքական հակամարտությունների մթնոլորտում, որոնց նմանը չկար 
նույնիսկ Իտալիայում, մասնավորապես՝ Ֆլորենցիայում գործող Դոմի-
նիկյան միաբանության կրոնավոր քարոզիչ և հասարակության բարեփո-
խիչ Ջիրոլամո Սավոնարոլայի և ֆրանսիացիների՝ դեպի Իտալիա 1494-
1559 թթ. ձեռնարկած ռազմական արշավանքների ժամանակ, երբ բազմա-
թիվ եվրոպացիներ կանգնած էին մի շարք խնդիրների լուծման անհրա-
ժեշտության առջև: Առաջին խնդիրը եկեղեցին բարեփոխելը և կրոնական 
կյանքի նոր ձև գտնելն էր [12, 50-51]: Արդեն 15-րդ դարի երկրորդ կեսին 
սկսված ժողովրդական զանգվածների լայն հակաավատատիրական 
շարժումը, օրինակ՝ Գերմանիայում, շատ ավելի խորքային էր, քան միայն 
կաթոլիկ եկեղեցու բարեփոխումը: Այն պահանջում էր այլ սոցիալական 
կարգի ձևավորում՝ կրոնական տեսքով: Հյուսիսային Նիդեռլանդներում 
դեռևս 14-րդ դարի վերջում գործող «Միասնական կյանքի եղբայրներ» 
հռոմեա-կաթոլիկական միստիկական բարեպաշտության համայնքներն 
արդեն իրագործել էին իրենց կրոնական բարձրագույն նպատակները: 
Մարդու՝ երկրի վրա իր կոչման և իր փրկության մասին մտքերը մոլեգ-
նում էին ոչ թե առանձին հերետիկոսական խմբերի, այլ բոլոր քրիստոն-
յաների շրջանում: Ըստ բրիտանացի պրոֆեսոր Ռոբերտ Ժան Կնեխտի՝ 
սոցիալական կյանքի փլուզումը Ֆրանսիայում արթնացրեց դարեր 
շարունակ «կրոնական սննդով» սնուցվող մարդկանց գիտակցությունը, 
որում մշտապես պահպանված էր հեթանոսությունը՝ շաղախված 
ժողովրդական հերետիկոսություններով, որոնք չէին ենթարկվում 
եկեղեցու վերահսկողությանը: Ժողովուրդն իր համար արդարացում էր 
փնտրում այլ սոցիալական կարգի նկատմամբ իր մայրենի լեզվով Նոր, 
այնուհետև Հին Կտակարանի ամբողջական համատեքստում [15, 86-87]: 
Ֆրանսիական բուրժուազիան իր համար օգտագործեց Սուրբ Օգոստինոս 
Երանելու4 կանխորոշման վարդապետության նոր մեկնաբանությունը՝ 
հայտարարելով «ընտրյալների» երկրային հաջողությունը՝ որպես իրենց 

                                                                 
4 Սուրբ Օգոստինոս Երանելի (354-430 թթ.), վաղ քրիստոնեական աստվածա-

բան և փիլիսոփա։ Համարվում է արևմտյան քրիստոնեական եկեղեցու ամենաազ-
դեցիկ հայրերից մեկը։ Ըստ լատինական եկեղեցու հայր, քրիստոնյա գրող և 
թարգմանիչ Սոֆրոնիոս Եվսեբիոս Հիերոնիմոսի՝ Օգոստինոսը նորովի է 
հարստացրել հին հավատքը [5, 234-240]: 
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«արդար կյանքի» վկայություն: Սակայն ո՛չ մեկը և ո՛չ էլ մյուսը չէին 
կարող ընդունվել կաթոլիկության կողմից՝ առանց դրա ինքնաոչնչաց-
ման: Այստեղից էլ առաջացավ նոր դավանանքների պատմական անհրա-
ժեշտությունը և դրանց պետական ձևակերպումը՝ նոր եկեղեցիների 
տեսքով: Սոցիալական այդ ուժերի՝ վաղ բուրժուազիայի և ժողովրդական 
զանգվածների միավորումը ստեղծեց նոր կենսունակ եկեղեցիների 
առաջացման հնարավորություն։ Այնուամենայնիվ, գաղափարական 
զենքը ոչ միայն հաջող պայքարի, այլև նոր դավանանքների ամուր 
հիմքեր դնելու համար կռել էին ոչ միայն մարտիկները, բացառությամբ՝ 
գերմանական Ռեֆորմացիայի ժողովրդական հոսանքի գաղափարախոս, 
Գերմանիայում 1524-1526 թթ. գյուղացիական ապստամբության առաջ-
նորդ Թոմաս Մյունցերի, այլ նաև հումանիստները [11, 58-59]:  

Ֆրանսիական հումանիզմի և Ռեֆորմացիայի վաղ շրջանի բոլոր 
գործիչները հումանիստներ էին երկու հիմնական ուղղությամբ՝ հումա-
նիտար ոլորտի (դասական բանասիրություն, անտիկ գրականություն և 
փիլիսոփայություն) և գիտության ոլորտի մասնագետներ, ինչպես նաև 
հումանիստական ուղղությանը հարող գրողներ [11, 37]: Նրանք ունեին 
բազմաթիվ թարգմանություններ, մեկնաբանություններ և իրենց հեղինա-
կային ստեղծագործությունները: Նրանք բոլորն աշխատել են 16-րդ դարի 
միասնական հարուստ գրական ֆրանսերեն լեզվի ձևավորման շուրջ, որն 
այնուհետև հղկվել է 17-րդ դարում: Սակայն ֆրանսիացի հումանիստ-
ները, ըստ բրիտանացի պատմաբան Ջերի Բրոտտոնի, ունեին նաև մեկ 
այլ ծրագիր, որն իրենց իտալացի գործընկերների համար այդքան էլ 
գրավիչ չէր. այն ոչ այնքան փիլիսոփայական աստվածաբանություն էր, 
որքան քրիստոնեական բարոյագիտություն [7, 82]: Ի տարբերություն 
իտալացիների՝ սովորելով անտիկ լատիներենը՝ ֆրանսիացի հումա-
նիստները փառաբանում էին իրենց ազգային լեզուն, ինչն առավել 
կարևոր էր։ Հետևաբար, բոլոր գրագետ ուսանողները և նրանց ունկնդիր-
ները ծանոթացան տարատեսակ աշխատությունների և ուսմունքների՝ 
առաջին հերթին՝ ռեֆորմիստական: Սկսած ֆրանսիացի հումանիստ, 
աստվածաբան և փիլիսոփա Ժակ Լեֆեվր դ’Էտապլից (մոտ 1455-մոտ 
1536 թթ.) և հուգենոտների շարժման առաջին օջախներից մեկը հանդի-
սացող ֆրանսիական քաղաք Մոյից, մինչև հին հռոմեացի փիլիսոփա և 
հռետոր Մարկուս Տուլիուս Ցիցերոնը և կաթոլիկ եկեղեցու ռեֆորմացիոն 
շարժման գործիչ, ֆրանսիացի աստվածաբան Ժան Կալվինը, իրագոր-
ծում էին վերոնշյալ ծրագիրը, սակայն տարբեր եղանակներով [15, 296]: 
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Ֆրանսիայի, ինչպես նաև եվրոպական այլ երկրների համար 
անհրաժեշտություն դարձավ նաև հին եբրայերենը: Մեծ է ֆրանսիացի 
գիտնականների ներդրումը Վուլգատան5 վերանայելու և Աստվածա-
շունչն ազգային լեզվով թարգմանելու գործում՝ հաշվի առնելով այդ ժա-
մանակի պատմաբանասիրական քննադատության ողջ զինանոցը: 
Նույնը վերաբերում էր նաև վաղ քրիստոնյա գրողների աշխատանք-
ներին, քանի որ Սուրբ Օգոստինոս Երանելու վարդապետությունն ան-
հրաժեշտ էր նորովի ուսումնասիրել, քանի որ կաթոլիկ եկեղեցին փոր-
ձում էր լռեցնել նրա վարդապետությունը [3, 148-149]: 

Ֆրանսիացի հումանիստները ստեղծեցին սուրբ գրվածքների և 
պատրիստիկայի6 գրականության նոր`գիտական թարգմանություններ։ 
Գրքի տպագրության միջոցով դրանք այնուհետև լայն տարածքում գտան 
նախառեֆորմիստական հասարակության շրջանում: Դրանք խիստ ան-
հրաժեշտ էին Ռեֆորմացիայի վարդապետությունն ու ծրագիրը մշակելու 
համար [17, 96]: Հումանիստների ստեղծագործությունները ևս անփոխա-
րինելի դեր խաղացին այդ գործընթացում, քանի որ դրանց մեջ անձը և 
նրա հավատքի ազատությունը միշտ առաջին տեղում էին: Ֆրանսիացի 
հումանիստների մտքի նախառեֆորմիստական երանգավորումը մեծա-
պես կախված էր վերոնշյալ ընդհանուր իրավիճակից: Ըստ էության դա 
ազատության գաղափարն էր, այսինքն` եկեղեցուց դուրս քրիստոնեա-
կան ամոքված հոգու հաղորդակցությունն Աստծո հետ, որը հետագայում 
մշակվեց միստիկների կողմից լիակատար «անհատականացման» համար 
[8, 218-219]: 

Ֆրանսիայում Ռեֆորմացիան, ըստ էության, ձևավորվեց և զարգա-
ցավ հումանիստական հիմքի վրա: Հատկանշական է, որ լյութերականու-
թյունն այդքան էլ հարիր չէր վաղ բուրժուազիայի համար, թեև այն ներ-
մուծվեց, բայց չարմատավորվեց. ուժերի սոցիալական բաժանումը չէր 

                                                                 
5 Վուլգատա (լատ.՝ Biblia Vulgata, «Բոլորի կողմից ընդունված, ընդհանուր 

Աստվածաշունչ»)։ Սոֆրոնիոս Եվսեբիոս Հիերոնիմոսի կողմից 4-րդ դարում 
կատարված Սուրբ Գրքի լատիներեն թարգմանությունը, որի կիրառումը 16-րդ 
դարից սկսած պաշտոնապես ամրագրված է Կաթոլիկ եկեղեցում։ 

6 Պատրիստիկա (հուն.` հայրաբանություն), 2-8-րդ դարերի եկեղեցու հայրերի 
աստվածաբանական, փիլիսոփայական և սոցիալ-քաղաքական համապարփակ 
տեսությունների հեղինակների համախմբություն (առաքելական հայրեր, լատի-
նական հայրաբանության ներկայացուցիչներ, օրինակ՝ Կիպրիանոսը, Իլարիոսը, 
Հիերոնիմոսը, Օգոստինոս Երանելին և այլք)։ 
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համապատասխանում նույնիսկ այդ դավանանքի վաղ ձևերին [12, 198]: 
Այստեղից բխում է կալվինյան վարդապետության նախապատրաստման 
բավականին երկար փուլը և կազմակերպական նոր ձևերի էմպիրիկ 
որոնումները մինչև 16-րդ դարի կեսերը: Այդ ժամանակաշրջանը ֆրան-
սիական քաղաքներում փոքր կիսագաղտնի համայնքների գոյության, 
պետության կողմից իրականացվող «հերետիկոսների» կանոնավոր 
հետապնդումների և նրանց պասիվ նահատակության ժամանակա-
շրջանն էր [18, 222-223]: Միաժամանակ, դա նաև ֆրանսիական Ռեֆոր-
մացիայի առավել ժողովրդավարական ժամանակաշրջանն էր՝ դեռևս 
չառանձնացած Վերածննդի դարաշրջանից, որը պարգևեց մեծանուն 
հումանիստ Ֆրանսուա Ռաբլեին (1483/1494-1553 թթ.) և նրա ժամանա-
կակիցներին: Դրան հաջորդեց ագրեսիվ և զինված կալվինականության 
սուր ընդհարումը կառավարության հետ, Ֆրանսիայի հարավի ժամանա-
կավոր պառակտումը և 1598 թ.-ին Նանտի էդիկտի7 արդյունքում գրեթե 
մեկ դար տևած պարտադրված կրոնական հանդուրժողականությունն 
ամբողջ երկրում մինչև դրա չեղարկումը 1685 թվականին [6, 175]: 

Այսպիսով՝ Ռեֆորմացիայի ձախողումը Ֆրանսիայում բացառիկ 
երևույթ էր Եվրոպայի պարագայում, քանի որ, ըստ դավանաբանական-
պետական սկզբունքի, թե՛ Գերմանիայում և թե՛ Նիդեռլանդներում բաժա-
նում էր տեղի ունեցել [18, 284]։ Հետևաբար ինչպես ձևավորվեց 
Վերածննդի մշակույթը Ֆրանսիայում Ռեֆորմացիայի գրեթե ձախողված 
իրավիճակում: Որքանո՞վ այդ մշակույթը զուգորդվեց նախորդի հետ, և 
որքանո՞վ այն փոխարինեց դրան: Ֆրանսիական «հեթանոսական-դիցա-
բանական» Վերածննդի բարձրաշխարհիկ արվեստը չփոխեց իր 
էությունը, սակայն 17-րդ դարի սկզբից ազգային արվեստը, որը ստեղծվել 
էր Ֆոնտենբլոյի «դպրոցներից» ավելի վաղ, ներթափանցեց այդ արվեստի 
մեջ մեծ հոսքով: Ռեֆորմացիան ոչ մի ազդեցություն չունեցավ դրա վրա, 
իսկ կալվինականությանը բնորոշ արվեստը, որին հաջողվեց հաղթել 

                                                                 
7 Նանտի էդիկտ (ֆր.՝ edit de Nantes), հրովարտակ, ստորագրել է Ֆրանսիայի 

թագավոր Հենրի IV-ը 1598 թ. ապրիլի 13-ին ֆրանսիական Նանտ քաղաքում 
կաթոլիկների և հուգենոտների (կալվինականներ) միջև տեղի ունեցած պատե-
րազմի ավարտին: Այդ հրովարտակին դեմ էին Հռոմի պապը և կաթոլիկ հոգևո-
րականությունը։ 1685 թ. հոկտեմբերի 17-ին Ֆրանսիայի թագավոր Լյուդովիկոս 
XIV-ը Ֆոնտենբլոյի էդիկտով չեղյալ հայտարարեց Նանտի էդիկտը, որի հետևան-
քով հուգենոտները զանգվածաբար լքեցին Ֆրանսիան, և որի նկատմամբ գնալով 
ուժգնացավ սահմանակից բողոքական երկրների թշնամանքը [13, 138-139]: 
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որոշ երկրներում, ծաղկում ապրեց [12, 124]։ 1562-1598 թթ. հուգենոտների 
և կաթոլիկների միջև ընթացող կրոնական (քաղաքացիական) պատե-
րազմի իրավիճակը, որը սոցիալ-քաղաքական ամենախորը ճգնաժամն 
էր ողջ ֆրանսիական հասարակության կյանքում, չնպաստեց արվեստի և 
գրականության ծաղկմանը [16, 34]: Շենքերը ոչնչացվում էին, նորերը չէին 
կառուցվում։ Կալվինականները բաց չէին թողնում անգամ եկեղեցինե-
րում արձանները ոչնչացնելու հնարավորությունը։ Նրանց սեփական 
տաճարները փոքր էին և զուրկ զարդարանքներից: Բացի Վերածննդի դա-
րաշրջանի ֆրանիսական պոեզիայի սկզբնավորող Կլեման Մարոյի 
(1496-1544թթ.) հայտնի սաղմոսներից [2, 236] և ֆրանսիացի բանաստեղծ, 
գրող և պատմաբան Թեոդոր Ագրիպա դ’Օբինյեի (1552-1630թթ.) պոեմ-
ներից [1, 178]՝ ֆրանսիական Ռեֆորմացիան էական ոչինչ չստեղծեց: 
Դրա բոլոր գրական-քարոզչական ուժերը մտան քաղաքական և կրոնա-
կան բանավեճի մեջ [12, 167]: Այդ ոլորտում է, որ ֆրանսիացի կալվինա-
կանները հասան մեծ վարպետության՝ մտքի բուռն ներշնչման, բանավե-
ճային ջերմեռանդության այնպիսի չիմացության սահմաններով, որ 
իրական փաստերը ենթարկվում էին աղավաղման [12, 96]։ 

Կաթոլիկ քարոզիչները 1590-1640 թթ. հռետորաբանության մեջ 
ունեին իրենց հակառակորդները կամ անմիջական ուսուցիչները, որոնք 
այն ժամանակ լայն ճանաչում էին ձեռք բերել: Կենդանի խոսքի ազդեցու-
թյունը բարձր էր գնահատվում, քաղաքական կամ դատական տպավորիչ 
ելույթները Փարիզում, ինչպես նաև քարոզներն ու բանավեճերը դարձան 
քաղաքական և կրոնական գաղափարախոսության ձևավորման նշա-
նակալից տարր: Այդ ժամանակվա ամենասուր հարցերի վերաբերյալ 
երկու կրոնական և քաղաքական հայեցակարգերի հետևորդների միջև 
այդպիսի երկարատև հրապարակային և տպագիր բանավեճի հնարավո-
րությունն ի հայտ եկավ Ֆրանսիայում`իր յուրահատուկ ոչ կատարյալ 
Ռեֆորմացիայի զարգացման գործընթացում, և մնաց հասարակական 
կյանքի բնորոշ հատկանիշներից մեկը մինչև Լուսավորության դարա-
շրջանում գաղափարախոսության աշխարհականացումը, երբ ի հայտ 
եկան այլ թեմաներ և խնդիրներ [11, 74-75]: 

Ըստ ֆրանսիացի պատմաբան Ժան Լուսիեն Ռոմյեի՝ բանավիճական 
կառուցվածքով էր երանգավորված նաև 16-րդ դարի ողջ հուգենոտյան 
պատմագրությունը [20, 153], որը ստեղծեց բազմաթիվ մնայուն լեգենդ-
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ներ, օրինակ՝ Սբ. Բարդուղիմեոսյան գիշերվա8 զոհերի և ընդհանրապես 
«նահատակների» ուռճացված թվերը, Ֆրանսիայի թագուհի Եկատերինա 
Մեդիչիի, թագավոր Շառլ IX-ի, Վալուաների արքայատան վերջին ներ-
կայացուցիչ Հենրի III-ի քաղաքականության և անհատականության 
այլասերվածությունը, և առաջացրեց այդ դարաշրջանին նվիրված գրեթե 
ողջ ֆրանսիական պատմագրության երկարաժամկետ կոնֆեսիա 
ընդհուպ մինչև մեր օրերը [17; 18; 19; 20]։ Դրանով Վերածննդի պատմա-
գիտության համար, ըստ էության, փակվեց անցյալի և ներկայի խորը 
փիլիսոփայական ընկալման հնարավորությունը, որն իրականացվել էր 
իտալացի մեծ մտածողներ Նիկոլո Մաքիավելիի և Ֆրանչեսկո Գվիչար-
դինիի կողմից: Ինչ վերաբերում է ճշգրիտ գիտություններին, ապա ըստ 
ամերիկացի պատմաբան Ռոբերտ Քնեխտի՝ Ֆրանսիայում 16-րդ դարում 
դրանք իրենց գործնական նորամուծությամբ առավել քիչ ենթարկվեցին 
կրոնադավանական ազդեցությանը [15, 307-308]։ Ավելին, գիտական նվա-
ճումներին դեռևս շաղախված էին միջնադարյան ալքիմիան, աստղագու-
շակությունը կամ գիտական տեսությունների փիլիսոփայական հիմքի 
երկակիությունը։ Բայց դրանք հատկանիշներ էին, որոնք բնորոշ էին 
Եվրոպայի «Գիտնականների հանրապետության»9 գրեթե բոլոր երևելի 
ներկայացուցիչներին, որոնց շարքերում 16-րդ և հետագա դարերի ֆրան-
սիացիները նշանակալից դերակատարություն ունեցան։ 

    
ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ֆրանսիական Ռենեսանսի և Ռեֆորմացիայի դարաշրջանի պատ-
մության լուսաբանման գործում մեծ է արևմտաեվրոպացի և ամերիկացի 
միջնադարագետների դերը, մասնավորապես՝ Վերածննդի մշակույթին և 
Ռեֆորմացիային բնորոշ առանձնահատկությունների բացահայտման 
հարցում։ Այդ պատմաբանները ֆրանսիական Ռենեսանսի և Ռեֆորմա-

                                                                 
8 Հուգենոտների (կալվինականներ) զանգվածային սպանդը կաթոլիկների 

կողմից 1572 թ. օգոստոսի 24-ի գիշերը, որն իրականացվել է Սբ. Բարդուղիմեոսի 
օրվա նախաշեմին Փարիզում։ Ըստ տարբեր գնահատականների՝ զոհվել է շուրջ 
30,000 մարդ։ Այդ սպանդը կազմակերպվել էր Ֆրանսիայի թագուհի Եկատերինա 
Մեդիչիի և Կաթոլիկական լիգայի առաջնորդ Հենրի Գիզի կողմից։  

9 Գիտնականների հանրապետություն (լատ. ՝ Republica de las letras), գիտնա-
կանների վերազգային միավորում, որը գոյություն է ունեցել Վերածննդի և Լուսա-
վորության դարաշրջանում։ Այն գիտելիքների մշակման և ստուգման հավաքա-
կան ապազգային միավորում էր, որի մեջ ընդգրկված էին բնագետներ, փիլիսո-
փաներ և աստվածաբաններ։ 
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ցիայի դարաշրջանի հիմնահարցերը քննարկում են բացառապես նոր 
մեկնաբանությամբ, պատմական իրողությունների, առավել լայն փաս-
տագրական նյութերի բազմակողմանի և հիմնավոր ուսումնասիրության 
հիման վրա: Նրանց դիտարկմամբ՝ Ֆրանսիայի մշակույթի համար 16-րդ 
դարը հանդիսացել է գաղափարական և գեղարվեստական կյանքի վերա-
փոխման, մտածողության նոր տեսակի և ազգային բնույթի նոր սահման-
ների ձևավորման, կերպարվեստում նոր ոճի ստեղծման ժամանակա-
շրջան։ 

Ֆրանսիական մշակույթի վրա մեծ ազդեցություն ունեցավ Իտալիան։ 
Հումանիստական գաղափարների տարածմանը Ֆրանսիայում նպաս-
տեցին 1494-1559 թթ. իտալական արշավանքները, որի ժամանակ ֆրան-
սիացիները կարողացան առնչվել Իտալիայի հումանիստական մշա-
կույթի հետ։ Ֆրանսիացի հումանիստներն իտալացիների մեջ տեսնում 
էին ոչ միայն իրենց գրչակից եղբայրների, այլև ուսուցիչների։ Իտալական 
ազդեցությունը խթանեց իրենց մշակույթի ազգային ինքնության 
որոնումներին։ Այդ ամենի հետ մեկտեղ 16-րդ դարի երկրորդ կեսի մշա-
կութային գործընթացները Ֆրանսիայում գտնվում էին Ռեֆորմացիայի 
ազդեցության ներքո, որին բնորոշ էին մի շարք առանձնահատկություն-
ներ։ Ռեֆորմացիոն շարժման զարգացման համար Ֆրանսիայում չկային 
այդչափ բարենպաստ պայմաններ, ինչպիսիք գոյություն ունեին Գերմա-
նիայում կամ Շվեյցարիայում։ Բողոքականությունը լայն տարածում 
չստացավ Ֆրանսիայում. այն, ըստ էության, մատնվեց անհաջողության։ 
Ռեֆորմացիայի ազդեցությունը դրսևորվեց աշխարհի ու մարդու ռենե-
սանսյան բացահայտման կրոնական ընկալման փորձի մեջ և կրում էր 
հակառենեսանսյան ուղղվածություն։ 
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Особенности культуры Возрождения и Реформации Особенности культуры Возрождения и Реформации Особенности культуры Возрождения и Реформации Особенности культуры Возрождения и Реформации     
во Франции в XVI векево Франции в XVI векево Франции в XVI векево Франции в XVI веке    

Хажакян Вачаган Хажакян Вачаган Хажакян Вачаган Хажакян Вачаган     
Резюме Резюме Резюме Резюме     

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: гуманизм, итальянское общество, изобразительное 
искусство, архитектура, литература, наука, религия, католическая церковь, 
гугенот, еретик, историк 

Роль западноевропейских и американских медиевистов в освещении 
истории французского Возрождения и Реформации значительна, в част-
ности, в раскрытии особенностей культуры Возрождения и Реформации. 
Историки предлагают новую интерпретацию проблем эпохи французского 
Возрождения и Реформации, основанную на всестороннем, тщательном 
изучении исторических фактов и документальных материалов, согласно 
которым в культуре Франции XVI век был эпохой преобразования идейной 
и художественной жизни, созданием нового стиля в искусстве, 
формированием нового типа мышления и новых граней национального 
характера. 

Большое влияние на французскую культуру Ренессанса оказала 
Италия. Итальянское воздействие стимулировало поиск национальной 
культурной самобытности. 

Вместе с тем, культурные процессы во Франции второй половины 
столетия находились под влиянием Реформации, которая имела свои 
специфические особенности. Для развития реформационного движения во 
Франции не было столь благоприятной ситуации, как в Германии или 
Швейцарии. Протестантизм не получил широкого распространения и 
признания. Судьба Реформации во Франции при всем ее незначительном 
проявлении оказалась малоуспешной. Воздействие Реформации на 
культурные процессы Франции проявилось в попытке религиозного 
переосмысления ренессансного открытия мира и человека и носило 
антиренессансную направленность. 
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Peculiarities of the Culture of the Renaissance and the ReformationPeculiarities of the Culture of the Renaissance and the ReformationPeculiarities of the Culture of the Renaissance and the ReformationPeculiarities of the Culture of the Renaissance and the Reformation    
in France in the 16in France in the 16in France in the 16in France in the 16thththth    CenturyCenturyCenturyCentury    

Khazhakyan VachaganKhazhakyan VachaganKhazhakyan VachaganKhazhakyan Vachagan    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: humanism, an Italian, fine arts, architecture, literature, 
science, religion, Catholic Church, Huguenot, heretic, historian. 

The role of Western European and American medievalists in illustrating 
the history of the French Renaissance and Reformation is significant, in 
particular, in revealing the particularities of the culture of the Renaissance and 
Reformation. These historians discuss the problems of the French Renaissance 
and Reformation exclusively from a new perspective based on a comprehensive 
and thorough study of historical facts and substantial documentary material, 
according to which the 16th century in the French culture was remarkable for 
the transformation of ideological and artistic life, the creation of a new style in 
art, the formation of a new type of thinking and new angles of the national 
character. 

Italy had an enormous impact on the culture of the French Renaissance. 
The Italian influence stimulated the process of seeking own national culture in 
France. 

Simultaneously, the cultural processes in France in the second half of the 
century were under the influence of the Reformation which is distinguished 
with its own peculiarities. No favorable environment was available for the 
development of the Reformation movement in France as in Germany or 
Switzerland. Protestantism was not widely spread and recognized there. Due to 
its narrow scope, Reformation in France was unsuccessful. The influence of 
Reformation on the cultural processes in France was exposed in the attempt of 
religious comprehension of the Renaissance discovery of the world and the 
individual and had an anti-Renaissance orientation. 
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