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««««Վերածնունդը 16Վերածնունդը 16Վերածնունդը 16Վերածնունդը 16----րդ դարի իսպանական մշակույթումրդ դարի իսպանական մշակույթումրդ դարի իսպանական մշակույթումրդ դարի իսպանական մշակույթում» » » » թեմայի թեմայի թեմայի թեմայի 
լուսաբանման նշանակությունը լուսաբանման նշանակությունը լուսաբանման նշանակությունը լուսաբանման նշանակությունը ««««Վերածննդի դարաշրջանըՎերածննդի դարաշրջանըՎերածննդի դարաշրջանըՎերածննդի դարաշրջանը» » » » 

դասընթացն ուսուցելիսդասընթացն ուսուցելիսդասընթացն ուսուցելիսդասընթացն ուսուցելիս    

Վաչագան ԽաժակյանՎաչագան ԽաժակյանՎաչագան ԽաժակյանՎաչագան Խաժակյան    
    

Հանգուցային Հանգուցային Հանգուցային Հանգուցային բառեր. բառեր. բառեր. բառեր. հումանիզմ, արվեստ, հասարակություն, գեղա-
նկարչություն, ռոմանիզմ, Ռեֆորմացիա, հակառեֆորմացիա, Ռեկոն-
կիստա, աշխարհայացք, մաներիզմ, միստիկ, կաթոլիկ եկեղեցի, հավա-
տաքննություն, գեղարվեստական տեսլական, ազգային, տեսություն, 
դասական 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    

 «Վերածննդի դարաշրջանը»1 դասընթացի ուշագրավ թեմաներից է 
«Վերածնունդը 16-րդ դարի իսպանական մշակույթում»։ Այդ թեմային 
անդրադառնալիս՝ դասախոսության ժամանակ կարևորագույն տեղ է 
հատկացվում վերոնշյալ դարաշրջանում Իսպանիայում նոր, աշխարհիկ 
մշակույթի ձևավորման լուսաբանմանը, որի գաղափարական հիմնական 
բովանդակությունը հումանիզմն էր։ Հատկանշական է, որ հումանիստա-
կան գաղափարներն Իսպանիայում լայնորեն և ցայտուն կերպով մարմ-
նավորվեցին գրականության և մասնավորապես՝ արվեստի ասպարե-
զում։ 

Արևմտյան Եվրոպայի պատմության համատեքստում, անշուշտ, 
ինքնատիպ է Իսպանիայի պատմության ճակատագիրը, որի եզակիու-
թյունը գիտական ավանդույթը դիտարկում է այն պատմական իրավիճա-
կում, որը ձևավորվել է մավրերի դեմ ութդարյա պայքարի արդյունքում2: 
Չնայած՝ Ռեկոնկիստայի ընթացքում իսպանական հասարակությունը 

                                                                 
1 Վերածնունդ կամ Ռենեսանս (ֆրանս.` Renaissance, իտալ.՝ Rinascimento)` 

Արևմտյան և Կենտրոնական Եվրոպայի երկրների մշակութային և գաղափարա-
կան զարգազման դարաշրջան, որն ընդգրկել է 14-րդ դ. սկզբից մինչև 17-րդ դ. 
առաջին տասնամյակները: 

2 Լատինական Միջնադարում մավրեր (լատ.` mauri, որ բառացի նշանակում է 
սևամորթ) կոչել են Հյուսիսարևմտյան Աֆրիկայի արաբներին, բերբերներին և 
մուսուլման եվրոպացիներին: Դեռևս 8-րդ դարում արաբները նվաճել էին Իսպա-
նիան, և այդ ժամանակաշրջանից սկսած (718 թ.) Պիրենեյան թերակղզում ծավալ-
վեց ազատագրական պայքար նվաճողների դեմ, որը շարունակվեց մինչև 1492 թ.: 
Այդ պայքարի էությունը ոչ միայն տարածքների ազատագրումն էր, այլև դրանց 
ամրապնդումը և բնակեցումը: Իսպանիայի պատմության մեջ այդ ժամանակա-
շրջանը հայտնի է որպես Ռեկոնկիստա (իսպ.` Reconquista): 
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դանդաղ էր զարգանում, սակայն դրա ավարտի արդյունքը հանդիսացավ 
պատմամշակութային արագ զարգացման գործընթացի ազգային յուրա-
հատուկ նմուշօրինակ:  

Առհասարակ, Իսպանիայի հոգևոր մշակույթին բնորոշ է այլ մշա-
կույթներից բազմիմաստ կախվածությունը, որն ըստ էության, հանգեցրել 
է իսպանացիների հոգևոր կյանքի և պատմական իրադարձությունների 
միջև թվացյալ անհամատեղելիության: Այդ առումով, կարևոր է այն գործ-
ընթացների տիպաբանական ուսումնասիրության նշանակությունը, 
որոնք սահմանում են իսպանական մշակույթի նկարագիրը 16-րդ 
դարում: Գեղարվեստական տեսլականի ազգային հատկանիշների բյու-
րեղացումը հենց բաժին է ընկնում այդ դարաշրջանին, երբ տեղի մշա-
կույթի գլխավոր բնութագիրն է դառնում նոր` Վերածննդին բնորոշ ոճա-
բանության ձեռքբերման դրա ներուժը:  

 
Վերածնունդը՝ իբրև հումանիստական աշխարհայացք և Վերածնունդը՝ իբրև հումանիստական աշխարհայացք և Վերածնունդը՝ իբրև հումանիստական աշխարհայացք և Վերածնունդը՝ իբրև հումանիստական աշխարհայացք և     
արվեարվեարվեարվեստի ոճ 16ստի ոճ 16ստի ոճ 16ստի ոճ 16----րդ դարի իսպանական մշակույթումրդ դարի իսպանական մշակույթումրդ դարի իսպանական մշակույթումրդ դարի իսպանական մշակույթում    

 15-րդ դարի առաջին կեսն Իսպանիայում արդեն նշանավորվում է 
հումանիստական գաղափարների տարածմամբ, ինչում էական դեր է 
խաղում իտալացի հումանիստների «նեապոլիտանական» խումբը3: 
Նեապոլի գրավումն ու Արագոնի թագավորների գահակալումն այնտեղ 
15-16-րդ դարերում իսպանացիների համար բացում են լայն հնարավո-
րություններ Վերածննդի իտալական մշակույթի հետ շփման համար: 
Արագոնի, Սիցիլիայի և Սարդինիայի թագավոր Ալֆոնսո V-ի (1416-
1458 թթ.) հովանավորության ներքո ձևավորվում է իսպանացի գիտնա-
կանների մի մեծ խումբ, որոնք նմանակում են իրենց իտալացի հոգևոր 
եղբայրներին: «Նեապոլիտանական խմբի» ներկայացուցիչների մեջ 
առանձնանում են Խուան Գարսիան, Ֆերրնանդո դե Կորդովան, Ֆերանդո 
Վալենտին, Ժերոնիմո Պաուն4 և այլք: Հումանիստական մշակույթի յուր-
օրինակությունն Իսպանիայում պայմանավորված էր դրա հանդեպ 
հասարակության հարգալից, բայց բավականին անտարբեր վերաբեր-
մունքով: Ըստ անվանի ռուս բանասեր Ալեքսանդր Սմիրնովի` Իսպա-
նիայում չի եղել ո´չ դրա անողոք մերժումը, ո´չ էլ գիտակցված բարձրա-
ցումն անառարկելի հեղինակության պատվանդանին: 15-րդ դարում 

                                                                 
3 Տե՛ս Бицилли П. М. Место Ренессанса в истории культуры. СПб, 1996, с. 127. 
4 «Նեապոլիտանական խմբի» գործունեության մասին մանրամասն տե՛ս 

Смирнов А. А. Средневековая литература Испании. Л., 1969, с. 152-155. 
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հումանիստական մշակույթն Իսպանիայում զարգանում էր, սակայն 
չափազանց դանդաղ ու անձև5: 

 15-րդ դարի վերջն իսպանական հասարակությանը պարգևեց 
ազգային արտասովորության զգացում, երբ քրիստոնեական խաչը «հաղ-
թանակեց» մուսուլմանական մահիկին: Իսպանիայում «խաչակիր 
ժողովրդի» գաղափարն ավելին էր, քան հասարակական մտայնությունը: 
Այնտեղ այն ձեռք էր բերում քաղաքական ծրագրի կարգավիճակ, որն 
արտահայտվել էր դեռևս 1480 թվականին իսպանական սուրբ ինկվիզի-
ցիայի (լատ.` Inquisition Sanctum, հավատաքննություն, կաթոլիկ եկեղե-
ցու ատյան) հիմնադիր, մեծ հավատաքննիչ Թոմաս Տորկվեմադայի (1420-
1498 թթ.) կողմից երկրի միավորման նախօրեին. «Իսպանական թագը 
պետք է ծառայի հերետիկոսության բնաջնջմանն ի փառս Աստծո և 
կաթոլիկ հավատքի առաջադիմության համար»6: Այդ իսկ պատճառով, 
մուտք գործելով աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների դարա-
շրջան (15-րդ դ. կեսից 17-րդ դ. կես)7` Իսպանիան, կարծես, սովորույթի 
համաձայն` շարունակում էր իր «խաչակրաց արշավանքը»` կոնկիս-
տան8: Բայց 16-րդ դարի համար արդեն ժամանակավրեպ այդ ձևաչափն 
իրականում իր մեջ թաքցնում էր նոր կապիտալիստական ժամանակա-
շրջանի բովանդակությունը: Քանի որ ակտիվ գաղութային քաղաքակա-
նության հետ միաժամանակ, նախնական կուտակման առավել արագ 
գործընթացը լիովին կարող էր երկրի տնտեսությունը հանգեցնել 

                                                                 
5 Тaм же, с. 154-157: 
6 Кудрявцев А. Е. Испания в средние века. СПб, 1997, с. 159. 
7 Աշխարհագրական հայտնագործությունները, Նոր Աշխարհի (Ամերիկա) 

տարածքների գրավումը հսկայական ազդեցություն ունեցան Իսպանիայի հասա-
րակական մտքի և նրա մշակույթի վրա: Այդ ազդեցությունն իր արտացոլումը 
գտավ հատկապես հումանիստական ուտոպիայի տարածմանը 16-րդ դ. գրակա-
նության մեջ: «Ոսկե դարի» գաղափարը, որ նախկինում փնտրում էին անտիկ 
ժամանակաշրջանում և իդեալական ասպետական անցյալում, այժմ ոչ հազ-
վադեպ կերպով կապում էին Նոր Աշխարհի հետ: Նոր հայտնագործված տարածք-
ներում ստեղծվում էին իդեալական իսպանա-հնդկական պետության ստեղծման 
տարբեր նախագծեր, հասարակության վերակառուցման երազանքը կապում էին 
մարդու հավատքի և առաքինության բնույթի հետ և այլն: 

8 Ք. Կոլումբոսի կողմից 1492 թ. Նոր Աշխարհի հայտնագործումից և Կարիբյան 
ծովի կղզիներում ամրապնդվելուց հետո իսպանացիները սկսեցին քայլ առ քայլ 
նվաճել Կենտրոնական և Հարավային Ամերիկան: Այդ գործընթացը ստացել է 
իսպ. La Conquista (Կոնկիստա` նվաճել) անվանումը: 
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արտադրության կապիտալիստական եղանակին: Բայց դա տեղի չունե-
ցավ, քանի որ Հաբսբուրգյան իշխանությունն Իսպանիայի բոլոր ուժերը` 
իբրև իր մեծ տերություն բաղկացուցիչ մաս, առաջին հերթին ծառայեցրեց 
ռազմական կարիքներին ու կայսրության խնդիրներին: Արդյունքում` 
մարդկային ռեսուրսները վերածվեցին նվաճողական գործիքակազմի, 
ազգային տնտեսությունը, նախ և առաջ, ուղղորդվեց ռազմական պա-
հանջմունքների բավարարմանը, իսկ բուն Իսպանիան դիտարկվեց իբրև 
ամերիկյան ոսկու անսպառ աղբյուր և մատակարար:  

Գրեթե ողջ Կաստիլիան ընդգրկող քաղաք-կոմունաների 1520-
1522 թթ. «Կոմուներոս» ապստամբության հիմքում, ընկած էր Իսպանիայի 
տնտեսական պահանջմունքների հետ կառավարության քաղաքական 
ձգտումների համաձայնեցման փորձը: Սրբազան Հռոմեական կայսրու-
թյան կայսր Կարլոս V-ին (1519-1556թթ., նա 1516թ.-ից նաև Իսպանիայի 
թագավորն էր) Իսպանիան անհրաժեշտ էր իբրև փողի ու զինվորների 
ձեռքբերման կատարյալ մեխանիզմ: Այդ պատճառով ապստամբության 
ճնշումն ինքնին բացում է կառավարության միջոցառումների մի ամբողջ 
շարք՝ ուղղված իսպանական հասարակության ավատատիրական կա-
ռուցվածքի գիտակցական պահպանմանը: Այդ միջոցառումներն իրակա-
նացվում էին այնպիսի մեթոդներով, որոնք թրծվել էին բազմադարյա 
վերանվաճման ընթացքում, այսինքն` եկեղեցու և դրա պատժիչ մարմնի՝ 
հավատաքննության հետ սերտորեն շփվելիս: Կարլոս V-ի ներքին քաղա-
քականությունը փոխարինվում է «մաքուր հավատքի» դեմ պայքարով: 
Այդ մաքրագործության զոհերը վերածվեցին մի յուրօրինակ շղթայի՝ 
մավրեր, հրեաներ, լյութերականներ, մորիսկներ9: Իսկ 1535 թ. կասկածի 
տակ է դրվում և ապա 1538 թ. կեղծ է հայտարարվում նույնիսկ գերմա-
նացի մեծ հումանիստ Էրազմ Ռոտերդամցու հեղինակությունը, ով մինչ 
այդ մեծ հարգանք էր վայելում Իսպանիայում: Է. Ռոտերդամցու գաղա-
փարակիր գեղանկարիչ Խուան դե Վալդես Լեալը ստիպված է լինում ար-
տագաղթել10: 16-րդ դ. կեսերին «խաչակիր ժողովուրդ» գաղափարի իրա-
գործումը կառավարչական ծրագրի շրջանակներում հանգեցնում է 

                                                                 
9 Արաբ.` բառացի նշանակում է փոքրիկ մավրեր: Նրանք Պիրենեյան թերա-

կղզու այն մուսուլմաններն էին, ովքեր Ռեկոնկիստայից հետո մնացել էին այնտեղ 
և հարկադրաբար ընդունել քրիստոնեություն: 

10 История искусства зарубежных стран. Средние века. Возрождение. Под ред. 
Ц. Г. Нессельштрауса. Москва, 1982, с. 126 
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Իսպանիայի` Եվրոպայից առավել մեկուսացմանը: Հավատաքննության 
կասկածներին են արժանանում նաև Տրիդենտի (կամ Տրենտոյի 1545-
1563 թթ.) եկեղեցական ժողովի բոլոր մասնակիցները և անգամ Իսպա-
նիայի թագավոր Ֆիլիպ II-ը (1556-1598 թթ.)11:  

 Այդ իսկ պատճառով օրինաչափ է այն, որ Իսպանիայում հումա-
նիստական շարժումն էապես տարբերվում էր «գիտնականների հանրա-
պետության»12 այլ ներկայացուցիչների հայացքներից: Հումանիստական 
շարժման իսպանական տեսակն ավելի մոտ էր իր հյուսիսեվրոպական 
տարատեսակներին, քան իտալականին. այնտեղ հայրենասիրությունը 
նույնպես եղել է որպես ազգային առանձնահատկության դրսևորում, բայց 
տոգորված ռազմագաղութային ոգով: Ազգային-հայրենասիրական 
հոսանքի նման ծայրահեղ ջանքերն իսպանացի հումանիստների մի 
մասին վերածեցին կոնկիստայի ակտիվ մասնակիցների, իսկ մյուսներին՝ 
շնորհեցին գաղափարախոսների կարգավիճակ, ում տեսական գործու-
նեությունը Նոր Աշխարհի՝ Ամերիկայի նվաճման ժամանակաշրջանում 
անտեսված էր ազգային հասարակության կողմից: Հատկանշական է նաև 
էրազմ Ռոտերդամցու գաղափարակիրների մեծամասնության (Բարտո-
լոմե դե Լաս Կասաս, Ֆրանսիսկո դե Վիտորիա, Բարտոլոմե դե Կարրան-
սա, Մելխիոր Կանո և այլք) կողմից նվաճողական պատերազմների և 
գաղութային շահագործման դատապարտումն Իսպանիայի կառավարու-
թյան գաղութային քաղաքականության և հարստացման միջոցների 
որոնման նպատակով Ամերիկա հորդացող հասարակական տարբեր 
շերտերից դուրս եկած իսպանացիների գործողությունների ֆոնի վրա13: 
«Հայրենասիրության խնդրի և հասարակական համակարգի բարեփո-
խումների նախագծերի» առթիվ իսպանական հումանիզմում, ինչպեսև 

                                                                 
11 Տե՛ս Дефурно Марселен. Повседневная жизнь Испании Золотого века. 

Москва, 2004, с. 175. 
12 17-րդ դարի սկզբի մշակութային կյանքի առավել նշանակալից երևույթներից 

մեկը դարձավ Եվրոպայի առավել կրթված մարդկանց ոչ ձևական ընկերության 
գործունեությունը, որը մտել է պատմության մեջ «Գիտնականների հանրապետու-
թյուն» (ֆրանս.` «La Republique des Literatures») անվանումով: Այն բնագետների, 
փիլիսոփաների և աստվածաբանների ապազգային միավորում էր և կոչված էր 
միավորել այդ գիտնականների մտավոր ջանքերը ճշմարտության իմացության 
գործում: 

13 Немилов А. Н. Специфика гуманизма Северного Возрождения. – В кн.: Типо-
логия и периодизация культуры Возрождения. Москва, 1978, с. 45-46. 
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Եվրոպայի հյուսիսում, նույնպես հստակ հետաքրքրություն էր դրսևորվել 
աշխարհիկ աստվածաբանության նկատմամբ14: Սակայն հումանիստա-
կան շարժումն Իսպանիայում լայն տարածում չգտավ: Այն նման էր «Հյու-
սիսային» հումանիզմի նախնական փուլին, որը, ըստ անվանի արվես-
տագետ պրոֆեսոր Ա. Ն. Նեմիլովի սահմանման` նշանավորված էր 
«զգալի հազվադեպությամբ, ձևավորված մտավոր միջավայրի բացակա-
յությամբ: Այն ամբողջովին ուներ հումանիզմի հանդեպ նոպայի բնույթ»15:  

15-րդ դարի վերջը նշանավորվում է իսպանական արվեստի առանձ-
նահատուկ ոճի` «իսաբելինոյի» կայացմամբ: Գրականության մեջ այդ 
կատեգորիան ավանդաբար կիրառվում է միայն ճարտարապետության 
համատեքստում: Սակայն կա կարծիք, որ դրանով կարելի է նշանավորել 
նաև ողջ իսպանական գեղարվեստական մշակույթի էվոլյուցիայի 
կարևոր փուլը, որը Ռեկոնկիստայից հետո առաջին անգամ հայտնվեց 
սեփական «ազգային դիմագծի» սահմանման խնդրի առջև: Այն առա-
ջանում է գեղարվեստական տեսլականի երեք համակարգերի համար-
ժեքության ճանաչմամբ. գոթիկայի, մավրիտանական և Վերածննդի 
արվեստի տարրերի համարժեքության և օրգանական միաձուլման մեջ է 
կայանում «իսաբելինո» ոճի յուրահատկությունը16: Այդ «ոճային փոխ-
զիջումը» քայքայվում է արդեն 16-րդ դարի սկզբին արաբական և գոթա-
կան Իսպանիայի մշակութային ժառանգության «հաղթահարման» 
ձգտման արդյունքում: Ընդգրկելով երկրի բոլոր առաջատար գավառ-
ները` այդ գործընթացն արտացոլեց իսպանական ազգի հոգևոր մշա-
կույթի կենսական պահանջմունքը` պայքարն ընդդեմ գավառաբանու-
թյան, տարածաշրջանային անմիասնականության, բոլորի համար ընդ-
հանուր լեզվի որոնումների:  

Դրա ստեղծման ուղին իսպանացի արվեստագետներ Ֆերնանդո 
Յանես դե լա Ալմեդինան, Ֆերնանդո դե Լյանոսը, Խուան դե Խուանեսը, 
Գասպար Բեսերրան, Լուիս դե Վարգասը տեսնում էին Վերածնության 

                                                                 
14 Там же, с. 49. 
15 Там же, с. 54. 
16 15-րդ դարի վերջի իսպանական արվեստի բազմիմաստությունը ոճային 

առումով մասամբ համարժեք է գերմանական Վերածննդի կայացման անցու-
մային ժամանակաշրջանին, որը հայտնի արվեստագետ Մ. Յա. Լիբմանը անհնա-
րին է համարում «անվերապահորեն ներառել Վերածննդի զարգացման մեջ» (տե՛ս 
Либман М. Я. Очерки немецкого искусства позднего средневековья и эпохи 
Возрождения, Москва, 1991, с. 178): 
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Իտալիայի հետ շփումներում, իտալացիներից ուսանելու և նրանց ընդ-
օրինակելու մեջ: 16-րդ դարի առաջին կեսին իտալականացումն առանձ-
նահատուկ ուժ է ստանում «վալենսիական» գեղարվեստական դպրո-
ցում17: Այն կողմնորոշված էր դեպի Բարձր Վերածնունդը, սակայն դասա-
կան իդեալները հաճախ գունավորում էր սոսկ իսպանական հնչեղու-
թյամբ ռեալիզմով: Անտիկ ճարտարապետական ավերակների ու կոմպո-
զիցիաների վերածննդի գեղագիտության համատեքստում յուրօրինակ 
դիսոնանս են հնչում, օրինակ` տիպային կարավաջիստյան մոտիվները՝ 
ըստ ընտրված առարկաների, նատյուրմորտները Խուան դե Խուանեսի և 
Ֆերնանդո Յանես դե լա Ալմեդինայի կտավներում:  

Բացի այդ, իսպանացիների ու իտալացիների զգալի տարբերու-
թյունը գույնի, գծի, ռիթմի, տարածության զգացողության հարցում 
հաճախ վալենսիացիներին թողնում է «արաբեսկյան սկզբունքի»18 իշխա-
նության ներքո: 16-րդ դարի կեսերի իսպանացի նշանավոր հումանիստ 
գրող և արվեստի տեսաբան Ֆելիպե դե Գևարան նախորդ սերնդի վար-
պետներին արդարացիորեն մեղադրում էր հեռանկարի վատ իմացու-
թյան, կոմպոզիցիաների քայքայվածության մեջ, նա նրանց ստեղծագոր-
ծություններն անվանում էր «ծիծաղելի կերպարներ»19: Բոլոր այդ 
«խարակները» հանդիսանում էին ոչ միայն զուտ մասնագիտական 
անկարողության և գավառամտության ցուցանիշ, այլև առաջին հերթին 
ազգային մտածողության համակարգի գեղանկարչական համարժեք, որը 
հեռու էր իտալական «դասական» հումանիզմից:  

Ֆելիպե դե Գևարան առաջարկում էր իսպանացիների նկարներում 
առկա «անկատարությունները» հաղթահարել բնության մանրակրկիտ 
ուսումնասիրության ճանապարհով: Այդ եզրույթի ներքո ենթադրվում են 
բնության մեջ ընկալված կատարելության իդեալականացված ձևաչա-
փերը՝ անտիկները: Ֆ. դե Գևարայի կողմից առաջադրված «buena manera» 

                                                                 
17 Այդ դպրոցը ձևավորվել է 15-րդ դ. երկրորդ կեսին, 16-րդ դ. սկզբին, որին 

մեծապես նպաստել են Ալֆոնսո V-ը և Հռոմի պապ Ալեքսանդր VI-ը, ովքեր հրա-
վիրում էին գեղանկարիչներին և հովանավորում նրանց, ինչի արդյունքում առա-
ջանում է Վալենսիայի Վերածննդի դարաշրջանի գեղանկարիչների դպրոցը: 

18 Արաբեսկը (իտալ.՝ arabesco — արաբական) մշակվել և լայն տարածում է 
գտել միջին դարերում արաբական երկրների արվեստում որպես արաբանախշ, 
որը կերպարվեստում երկրաչափական և ոճավորված բուսական մոտիվների 
միահյուսումով բարդ նախշ է, որ երբեմն ընդգրկում է նաև մակագրություններ։ 

19 Каптерева Т. П. Испания: История искусства. Москва, 2003, с. 87-88: 
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(լավ ձև) հասկացությունը բացահայտվում է այն սկզբունքներով, որոնք 
սահմանում են տեսանելի աշխարհի բոլոր ձևաչափերի կատարելու-
թյունը, որոնք վեր են «ազգայինից», «միասնական ոճերից»20: Այդ 
սկզբունքները բացարձակ անփոփոխ երևույթ են (ըստ Ֆ. դե Գևարայի՝ 
գեղեցիկ և կոթողային): Գեղարվեստական ստեղծագործության էության 
հանդեպ նման հայացքն արդեն «ուղղորդում է» մեզ դեպի 16-րդ դարի 
երկրորդ կեսի իսպանական արվեստը, «ռոմանիզմի»21 տեսությունն ու 
պրակտիկան:  

Այդ ժամանակաշրջանը նշանավորվում է Իսպանիան Կարլոս V-ի 
կայսրության ծայրամասային շրջանից Ֆիլիպ II-ի միապետության 
իրական կենտրոնի վերափոխմամբ: Նրա թագավորությունը և´ Իսպա-
նիայի տնտեսական հզորության քայքայումն էր, և´ «ապաֆեոդալակա-
նացման» առավել ուժեղացող գործընթացները, և´ երկրի արտաքին 
քաղաքական վարկանիշի կորուստը, և´ կաթոլիկական ռեակցիան: 
Իսպանիա ներթափանցող մարտնչող Ռեֆորմացիայի22 ազդեցությունը 
նաև կասկածի տակ է առնում «իսպանական» պետության բուն գաղա-
փարը, իբրև Աստծո գործիք պետության՝ իր հիմունքներով միջնադարյան 
գաղափարը: Այդ պատճառով էլ, ի դեմս իսպանական ավատա-կաթոլի-
կական միապետության` Ռեֆորմացիան ձեռք է բերում առավել անհաշտ 
ու հետևողական թշնամուն: Իսպանիան վերածվում է հակառեֆորմա-
ցիայի23 պատվարի, որի հիմքը դրվեց «հումանիստների հովանավոր» 
Կարլոս V-ի կողմից: Իսպանական միապետությունը դարձավ հակառե-

                                                                 
20 Там же, с. 89. 
21 16-րդ դ. նիդեռլանդական գեղանկարչության մեջ էկլեկտիկ հոսանք, որն 

առաջացել է Իտալիայի հետ մշակութային կապերի ընդարձակման շնորհիվ: 
Ռոմանիզմը ձգտում էր միավորել նիդեռլանդական ավանդույթներն իտալական, 
հատկապես` հռոմեական Վերածննդի փորձի, իսկ այնուհետև` մաներիզմի հետ: 

22 Լատ.` Reformatio, որը կրոնական և հասարակական-քաղաքական 
զանգվածային շարժում էր Արևմտյան և Կենտրոնական Եվրոպայում 16-17-րդ դ. 
սկզբին, և որը նպատակաուղղված էր կաթոլիկ եկեղեցին բարեփոխելուն: 

23 16-րդ դ. կեսին և 17-րդ դ.Եվրոպայում ծավալվեց եկեղեցական-քաղաքական 
մի շարժում, որը պատմությանը հայտնի է հակառեֆորմացիա անվամբ: Այն 
ուղղված էր Ռեֆորմացիայի դեմ, և նպատակ էր հետապնդում վերականգնել 
կաթոլիկության խարխլված դիրքերը Եվրոպայում, ինչպես նաև ամրապնդել 
քայքայվել սկսող ավատատիրական կարգերը: Այդ շարժումը գլխավորում էր 
պապականությունը: 
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ֆորմացիոն պայքարի եռանդուն դերակատարը համաեվրոպական 
մասշտաբով: 

Ընդարձակ արտաքին քաղաքական ծրագրի իրագործումը պահան-
ջում էր միջոցներ: Ֆիլիպ II-ը դրանք փնտրում էր Իսպանիայում, ինչը չէր 
կարող չուժեղացնել դժգոհությունն անվերջանալի պատերազմներով ու 
գաղութային նվաճումներով հագեցած երկրում: Հատկանշական է այն, թե 
ինչ ձևով էր դրսևորվում այդ դժգոհությունը: Այն ողողել էր խորհրդա-
պաշտական ուսմունքները, որոնք հայտնի էին բնակչության ամենալայն 
շերտերում: Տեղային պայմաններում, երբ գահի ու եկեղեցու միությունը 
մենաշնորհ էր դարձրել կրոնի բոլոր հարցերը, արդեն Աստծո հետ 
անմիջական շփման բուն գործողությունը ծառայում էր իբրև մարտա-
հրավեր վարչակարգին: Դեռ ավելին, 16-րդ դարի երկրորդ կեսի իսպա-
նացի խորհրդապաշտների՝ վաղ քրիստոնեության իդեալներին ուղղված 
տեսությունն ու պրակտիկան կասկածի տակ էին դնում գոյություն 
ունեցող պետության «քրիստոնեական» հիմքերը: Խուան դե լա Կրուսը, 
Լուիս դե Գրանադան, Խուան դե լոս Անխելեսը, Լուիս դե Լեոնը, Տերեսա 
դե Խեսուսը և մի շարք այլ խորհրդապաշտներ, լինելով տարբեր թե՛ 
իրենց բանականությամբ, թե՛ իրենց տաղանդի ուժով և թե՛ ըստ մշակու-
թային-կրթական մակարդակով, հանդիսանում էին տարբեր հանրային 
շերտերի ներկայացուցիչներ: Սակայն, չնայած պաշտոնական կրոնական 
ուսմունքի ընկալման այդ զգալի տարաձայնություններին` նրանք բոլորը 
միասնական էին շրջակա իրականության մերժման և դրանից դուրս 
գալու ուղիների որոնման հարցում24: Այդ պատճառով զարմանալի չէ այն, 
որ խորհրդապաշտները հռչակվում են հերետիկոսներ, իսկ խորհրդա-
պաշտական կողմնորոշում ունեցող գեղանկարիչներ Էլ Գրեկոն 
(Դոմենիկո Տեոտոկոպուլոն) և Լուիս դե Մորալեսն այլևս ընդունելի չէին 
արքունիքում25: 

Հայտնի է, որ խորհրդապաշտների «տեսլականները» գեղանկարիչ-
ների համար ծառայել են իբրև աղբյուր իրենց պատկերագրության 
ստեղծման համար: Խորհրդապաշտությունը գաղափարային հիմք է 
հանդիսացել իսպանական գեղանկարչության այն հոսանքի համար, որը 
16-17-րդ դարի արվեստի նշանավոր իսպանացի տեսաբան, գեղանկարիչ 
Ֆրանսիսկո Պաչեկո դել Ռիոն իր «Գեղանկարչության արվեստը» 

                                                                 
24 Ромера-Наварро М. История испанской литературы. Москва, 1969, с. 147-148. 
25 Каптерева Т. П., указ. соч., с. 101. 
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տրակտատում քամահրանքով անվանում էր «խայտավոր գեղանկարչու-
թյուն»26: Նրա ձևական հակադասական կառուցվածքը նման էր իտալացի 
մաներիստների27 հակավերածննդյան պրպտանքներին: Այն ձևավորվել 
էր Իսպանիայում բնական գեղարվեստական հնարքների ներքո, ինչը 
ստիպում է խոսել Լուիս դե Մորալեսի «գոթիկական գաղտնիքի» կամ Էլ 
Գրեկոյի «գոթիկա-բյուզանդիզմի» մասին28: 

Ազգային կրոնա-խորհրդապաշտական գեղանկարչությանը դիմա-
կայում էր «ռոմանիզմը» իրեն բնորոշ հայտնի աշխարհաքաղաքացիու-
թյամբ: Դրա պաշտպանը, գաղափարային ոգեշնչողն ու գեղարվեստա-
կան քննադատը դարձավ Ֆիլիպ II-ը: Վերջինիս կարծիքով` Իսպանիա-
յում չկային ուժեր, որոնք ունակ էին ստեղծել հզոր տերության գեղարվես-
տական ճակատը: Ձգտումը «բարձր», ազնիվ ոճին և եվրոպական մակար-
դակի մասնագիտական վարպետության՝ այդժամ քաջ գիտակցվող պա-
հանջմունքը, կանխորոշեցին Մադրիդի և Էսկորիալի29 պալատական 

                                                                 
26 Пачеко Ф. Искусство живописи. – В кн.: Мастера искусства об искусстве. 

Москва, 1937, т. 1, с. 423. 
27 Ուշ Վերածննդի իտալացի արվեստագետները (Պոնտորմո, Անյոլո Բրոնզինո, 

Բենվենուտո Չելլինի և այլք) փորձում էին անառարկելի գեղարվեստական 
կանոններ սահմանել` ելնելով այն համոզմունքից, թե անցյալի արվեստում 
արդեն նվաճված են կատարելության բարձր սահմանները և թե մնում է սոսկ 
հետևել եղած նմուշներին: Ըստ էության` նրանք հրաժարվում էին հումանիզմի 
գաղափարներից, հեռանում բնության և մարդկանց ռեալիստական պատկե-
րումից: Այդ նոր գեղարվեստական ուղղությունը ստացավ «մաներիզմ» (իտալ.՝ 
manierismo, maniera - մաներա, ոճ, եղանակ) անվանումը: Այդ ուղղության ներկա-
յացուցիչների նպատակը սոսկ տպավորություն առաջացնելն էր: Դրանք հանդի-
սավոր կեղծ և անբնական պատկերներ էին, իսկ պալատական հանդիսավոր յու-
րաձևությունը լիովին բավարարում էր իշխող վերնախավի ճաշակը և ծառայում 
էր կաթոլիկ եկեղեցու հակառեֆորմացիոն գործունեությանը: Այդպիսի արվես-
տագետներին բարձր էին գնահատում և դասում էին արտոնյալ մարդկանց շարքը: 

28 Ваганова Е. Византийские художественные традиции в творчестве Эль Греко. 
– Византийский временник, 1976, с. 37. 

29 Պատմամշակութային համալիր, որ կառուցվել է 1563-1584թթ. իսպանացի 
ճարտարապետ Խուան Բաուտիստա դե Տոլեդոյի կողմից, և որի կառուցմանը 
հետագայում մասնակցություն են ունեցել նաև իսպանացի ճարտարապետ 
Խուան դե Էռերան և ուրիշներ: Էսկորիալը եղել է իսպանական թագավորական 
ընտանիքի նստավայրը, նրանց դամբարանը և վանքը: Այն համարվում է Իսպա-
նիայի և Եվրոպայի Վերածննդի դարաշրջանի յուրահատուկ ճարտարապետա-
կան կոթողներից մեկը: 



 
– 273 – 

դպրոցի պաշտոնական կողմնորոշումը դեպի իտալական բարձր դասա-
կան արվեստը: Էսկորիալի գլխավոր ձևավորողներն Իտալիայից հրա-
վիրված վարպետներ էին, որոնցից առաջատարները Բարտոլոմեո Կար-
դուչչոն և Պելեգրինո Տիբալդին էին: Նրանց իսպանացի արվեստակից-
ները, նկարիչ-մոնումենտալիստները հայտնվել էին աշակերտների կար-
գավիճակում30:  

Թվում էր, թե կենտրոնական իշխանությունից բխող դիրքորոշում-
ները ստեղծում էին նախկինում բացակայող պայմաններ իսպանական 
գեղանկարչության վերածնության պրպտումների ոճաբանական ավար-
տունության համար: Սակայն կանոնակարգված պալատական արվեստի 
մթնոլորտը փաստացիորեն հեռու էր իրական Վերածննդի ոգուց: Այդ իսկ 
պատճառով, ռոմանիզմն արագ վերածվեց դասական մեկնաբանությամբ 
էպիգոնության, որը մասամբ նման էր իտալական «ոճի արվեստին»: 
Այդուհանդերձ, չնայած դրան բնորոշ համապարփակ «աշխարհաքաղա-
քացիությանը» և «օտարմանը» ազգային ավանդույթներից` իսպանական 
պալատական ռոմանիզմը դարձավ հակառեֆորմացիոն Իսպանիայում 
տիրող բռնակալական ռեժիմի էության յուրօրինակ արտահայտման 
միջոց:  

 Ֆիլիպ II-ի դարաշրջանն Իսպանիայում Վերածննդի ժամանակա-
շրջանի մաներիստական փուլն էր31, որն իրականում պայմանավորված 
էր այլ պատճառներով, քան Իտալիայում: Իսպանական մաներիզմը, 
սակայն, չդարձավ այնտեղ մինչ այդ բացակայող վերածննդի ոճային հա-
մակարգի հանդեպ գեղարվեստական հակազդեցություն: Դրա կործան-
ման մասին չէր կարող անգամ խոսք լինել, քանի որ միայն 16-րդ դարի 
կեսերին Իսպանիայում ձևավորվեցին նախադրյալներ դրա իրագործման 
համար: Միջնադարյան մշակույթը պատրաստ էր անցնել նոր որակի, 
սակայն այդ «անցումայնությունը» չստացավ ամբողջականություն:  

 
        

                                                                 
30 Каптерева Т. П., указ. соч., с. էջ 227. 
31 Ваганова Е. О. Проблема испанского Возрождения в современной историо-

графии. – В. кн.: Проблемы отечественной и всеобщей истории. Л., 1978, с. 165. 
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ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

 Իսպանիան 16-րդ դարի կեսերին չկարողացավ լիովին վերապրել 
Վերածնունդը ո´չ իբրև հետևողական հումանիստական աշխարհայացք, 
ո´չ էլ որպես արվեստի ձևավորված ոճ: Եվ միայն 16-րդ դարի 50-60-
ական թվականներին սկսվում է Վերածննդի գեղարվեստական ձևաչա-
փերի որակական Վերածնունդն իսպանական մշակույթում: Ֆիլիպ II-ի 
օրոք Իսպանիան վերածվում է հակառեֆորմացիայի պատվարի, որի 
պայմաններում իսպանական մշակույթը կտրուկ բևեռացավ՝ հանդես 
գալով երկու միմյանց բացառող մտածողության և գեղարվեստական 
ոճաբանության համակարգերի տեսքով։ Մեկը, կարծես, կողմնորոշված 
էր դեպի անցյալը, մյուսը՝ դեպի ապագան: Դրանց միաձուլումն իրակա-
նացվում է իներցիոն պատմական ուժի շնորհիվ: Արդեն 17-րդ դարը 
դարձավ իսպանական մշակույթի ծաղկման ժամանակաշրջանը` «Ոսկե 
դարը», որի ներդաշնակ ամբողջականությունն ի հայտ էր եկել նախորդ 
ժամանակաշրջանում կորսված աշխարհընկալման վերածնման ժամա-
նակ, որն էլ հանդիսացավ գեղարվեստական տեսլականի հաստատուն 
արժեքը: 

 Այսպիսով՝ սույն թեմայի ուսումնասիրությունն էական նշանակու-
թյուն ունի 16-րդ դարի իսպանական մշակույթում Վերածննդի օրինաչա-
փություններն ու իրողությունները հասկանալու, դրա արմատական փո-
փոխությունների քաղաքակրթական բովանդակությունը բացահայտելու 
համար։ Թեմայի յուրացումը, անշուշտ, կամբողջացնի ուսանողի պատկե-
րացումները այդ դարաշրջանի իսպանական աշխարհիկ մշակույթի, 
մասնավորապես՝ արվեստի ձևավորման, հումանիստական գաղափար-
ների տարածման գործում այդ մշակույթի դերակատարության մասին, 
ինչպես նաև կնպաստի իսպանական Վերածննդի հիմնարար առանձնա-
հատկությունների ընկալմանը։ 
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Данная статья посвящена определению значимости темы “Возрож-
дение в испанской культуре 16-го векa”. В процессе лекционного изучения 
данной темы важнейшее место уделяется освещению формирования новой, 
светской культуры в Испании, основным идейным содержанием которой 
был гуманизм. 

Испания в 16-ом веке полностью не пережила эпоху Возрождения, ни 
как последовательное гуманистическое мировоззрение, ни как сложив-
шийся стиль в искусстве. Ускоренный темп исторического развития лишил 
испанскую культуру благоприятных условий для кристаллизации ренес-
санской стилистики, чрезвычайно сузил её хронологические рамки. И 
только в 50-60-е годы того же века начинается качественное перерождение 
ренессансных художестженных форм в испанской культуре. 

При Филиппе II-ом Испания превращается в оплот контрреформации, 
фундамент для которой начал создать уже “покровитель гуманистов” 
Карл V. 

Испанский маньеризм при Филиппе II-ом не стал художественной 
реакцией на отсуствовавшую в Испании ренессанскую стилевую систему. 
В условиях контрреформации испанская средневековая культура была 
резко поляризована, что привело к созданию двух противоречивых систем 
мышления и художественной стилистики. 
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The article is devoted to the evaluation of significance of the topic “The 
Renaissance in the Spanish culture of the 16th century”. In the course of 
studying the topic, an essential part is dedicated to the illustration of the 
formation of a novel and secular culture in Spain, the main ideological content 
of which was humanism. 

In the 16th century, Spain was unable to entirely survive the Renaissance 
neither as a consistent humanistic worldview, nor as a formed style in art. The 
accelerated pace of historical development deprived the Spanish culture of 
favorable conditions for the crystallization of Renaissance stylistics, and 
extremely narrowed its chronological framework. And only in the 50-60s of the 
16th century, the quality revival of Renaissance artistic forms began in the 
Spanish culture.  

During the reign of Philip II, Spain turned into a Counter Reformation 
stronghold, the foundation for which had already been laid by the “patron of 
humanists” Charles V. 

The Spanish Mannerism under Philip II did not become an artistic 
reaction to the Renaissance style that was missing in Spain. Under the 
conditions of the Counter Reformation, Spanish medieval culture was sharply 
polarized, resulting in the creation of two contradictory systems of thought and 
artistic style. 
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