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ჟაკ ლე გოფი, “ევროპის დაბადება” 

 

ბარბაროსების შემოსევა და კულტურათა ურთიერთშეღწევა 

 პირველი დიდი ტალღა ეკუთვნის III საუკუნეს, თუმცაღა უმნიშვნელოვანეს 

მოვლენებად, რომლებმაც სათავე დაუდო გერმანიკელების დიდ გადასახლებას 

რომის იმპერიაში, პირველ რიგში მიიჩნევა მათი თავდასხმა იტალიასა და გალიაზე, 

ხოლო შემდეგ ესპანეთზეც 406-407 წლებში და რომის აღება ალარიხის მიერ 410 წელს. 

როგორც პიტერ ბრაუნი (Brown) წერდა, V საუკუნეში რომის იმპერიის საომარი 

საზღვარი, რომელიც გადაჭიმული იყო მთელ დასავლეთ ევროპაზე, გახსნილი 

აღმოჩნდა. რომ წარმოვიდგინოთ, როგორი დიდი რყევები, ძვრები დაატყდა თავს 

ევროპას V საუკუნეში, შეიძლება წავიკითხოთ ერთი ცნობილი დოკუმენტი _ 

წმინდანის ცხოვრება, რომელიც ამ მოვლენებს შეხვდა შუა დუნაიზე გამავალ 

საზღვარზე (პროვინცია ნორიკში, ამჟამინდელი ავსტრიის ტერიტორიაზე); 

მხედველობაში მაქვს წმინდა სევერინი, რომელიც პიტერ ბრაუნის გამოთქმით, იყო 

„გახსნილი საზღვრის წმინდანი“. მისივე განსაზღვრებით, იმ მომენტში 

„ბარბაროსები-რომაელების“ წყვილში მოხდა იმპლოზია (აფეთქება, რომელიც 

მიმართული იყო დახურული სივრცის შიგნით), რომლის შედეგადაც ჩამოყალიბება 

დაიწყო ახალმა კულტურულმა და სოციალურმა არსებმა. ბარბაროსების წინწაწევა 

გრძელდება V და VI საუკუნეების განმავლობაში, მას შემდეგ, რაც აღმოსავლეთიდან 

მოვიდნენ ვესტგოთები და ოსტგოთები, და ამას გარდა V საუკუნის დასაწყისში რაინი 

გადმოლახეს სვევებმა, ვანდალებმა და ალანებმა; იმავე პერიოდში ბურგუნდები, 

ფრანკები და ალამანები ნელ-ნელა მიიწევდნენ სამხრეთისკენ და დასავლეთ 

გალიისკენ. ამავე დროს ეკუთვნის იუტების, ანგლების და საქსების ლაშქრობა 

ჩრდილოეთის ზღვის გავლით, რომელმაც დააჩქარა ბრიტანეთიდან გალიის 

დასავლეთ ნაწილში ბრიტების უკუდენა. ბოლოს და ბოლოს, ხდება გერმანიკელების 

საბოლოო დამკვიდრება იმპერიის ყოფილ ტერიტორიაზე, ასევე ლანგობარდების 

თავდასხმა იტალიაზე VI საუკუნის მეორე ნახევარში. რაინიდან აღმოსავლეთში 

გათავისუფლებულ ტერიტორიებზე დასახლდნენ საქსები, ფრიზები, ტიურინგები და 

ბავარები. VII საუკუნეში იწყება სლავების მასობრივი განსახლება, რომლებიც IX 

საუკუნის პერიოდში სახლდებოდნენ ძირითადად ევროპის აღმოსავლეთში, მაგრამ 

ნაწილობრივ წინ წაიწიეს დასავლეთითაც, ბალტიის ზღვის და ელბის 

მიმართულებით, ცენტრში — ბოჰემის მთების მხარეს, და ბოლოს, სამხრეთ-

აღმოსავლეთისკენ, ესე იგი ბალკანეთის ნახევარკუნძულის ჩრდილოეთით. ამ 

შემოსევებს შეიძლებოდ გამოეწვია სერიოზული განხეთქილება ახალ ხალხებს შორის: 
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მათი უმრავლესობა უკვე მოქცეული იყო არიანელობაში, რომელსაც ლათინელი 

ქრისტიანები ერესად მიიჩნევდნენ. გამოდის, რომ არიანელი ბარბაროსების 

ორთოდოქსულ კათოლიკობაში მოქცევამ ხელი შეუწყო მომავალ ევროპაში 

განხეთქილებების დამატებითი ხაზის თავიდან აცილებას. ევროპის ჩასახვის 

პერიოდი აღნიშნულია რამდენიმე ცხადი ეპიზოდით. კერძოდ, ჰუნებმა, თითქმის 

ყველაზე საშიშმა დამპყრობლებმა შეძლეს წინ წასულიყვნენ გალიამდე, მაგრამ იქ 

მათი ბელადი ატილა, რომელსაც ევროპელების (უნგრების გარდა) წარმოსახვით 

მიეწერებოდა ყველაზე შემაძრწუნებელი თვისებები, დამარცხებული იქნა რომაელი 

აეციუსის მიერ კატალაუნის ველებზე ტრუას მახლობლად, და მას მოუწია 

უკანდახევა. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ფრანკების გაქრისტიანებას, 

რომელიც მოჰყვა მათი ბელადის, ხლოდვიგის გაქრისტიანებას, 497 და 507 წლებს 

შორის პერიოდში. ხლოდვიგმა და მისმა მემკვიდრეებმა, მიუხედავად ფრანკების 

დამკვიდრებული ჩვეულებისა გაეყოთ სამეფო მეფის შვილებს შორის, გააერთიანეს 

უზარმაზარი ტერიტორიები: ვესტგოთების გამოძევების შემდეგ, რომლებიც 

განდევნილნი იყვნენ ესპანეთში, და ბურგუნდების სამეფოს შემოერთებისას მათ 

სამეფოში შევიდა მთელი გალია. ოსტგოთმა თეოდორიხმა (488-526) დააარსა 

ხანმოკლე, მაგრამ ბრწყინვალე სამეფო იტალიის ჩრდილო-აღმოსავლეთით, რავენის 

გარშემო, მისი მრჩეველი თავად ბოეციუსი იყო. გალიიდან განდევნილმა 

ვესტგოთებმა დაარსეს ასეთივე ბრწყინვალე სამეფო დედაქალაქით ტოლედოში. 

ზოგიეთები მიიჩნევენ, რომ ევროპა წარმოადგენს გარკვეული აზრით ასევე 

„ვესტგოთების ესპანეთის მემკვიდრეს“, მაგრამ ეს მემკვიდრეობა ძირითადად 

შედგება ისიდორე სევილიელის შრომებისგან. დავამატებთ, რომ ვესტგოთებმა 

დაგვიტოვეს სამარცხვინო ტრადიციებიც: ვესტგოთი მეფეებისა და საეკლესიო 

კრებების ანტიებრაული დადგენილებები შეიძლება განხილული იქნას ევროპული 

ანტისემიტიზმის სათავეთა რიცხვში. შემდეგი მაგალითი გვიჩვენებს, რომ 

ურთიერდამოკიდებულების წარმოქმნილი ახალი სისტემები შეიძლება გაზვიადების 

გარეშე დავაკავშიროთ ერთიანი ევროპის ჩამოყალიბებასთან. 658 წელს წმინდა 

პატრიკის დღეს, გარდაიცვალა აბატი ქალი გერტრუდა ნიველის მონასტრიდან, 

ამჟამინდელი ბრიუსელის ახლოს. წმინდა პატრიკი, რომელიც შემდგომში 

ირლანდიელების მფარველი გახდება, მაშინ უკვე იყო ჩრდილოეთ ევროპის ერთერთი 

მთავარი წმინდანი. გერტრუდას „ცხოვრებაში“ ნათქვამია, რომ წინამძღვარი ქალი 

იყო „ცნობილი ევროპის ყველა მაცხოვრებლისთვის“. აქედან გამომდინარეობს, რომ 

ახალი ხალხები, რომელთაც მიიღეს ქრისტიანობა, ყოველ შემთხვევაში მათი 

წარმომადგენელი სამღვდელოება შეიგრძნობდნენ თავიანთ კუთვნილებას რაღაც 

ერთიანი სამყაროსადმი, რომელიც განისაზღვრებოდა როგორც ევროპა. ამ ტექსტში 
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არის გამოძახილი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენისა, რომელიც დღემდე რჩება 

ერთიანი ევროპის ერთერთ ყველაზე სერიოზულ პრობლემად. რომის იმპერიის 

დასავლური ნაწილის პოლიტიკური და კულტურული ცენტრი 

ხმელთაშუაზღვისპირეთიდან გადაადგილდა ალპების იქით, ჩრდილოეთისკენ. 

გამჭრიახი გრიგორი დიდი თავის შეხედულებას მიმართავდა კენტერბერიის მხარეს. 

ყველაზე ძლიერმა ახალ ბელადთაგან, გაქრისტიანებულმა ბარბაროსმა ხლოდვიგმა 

თავის დედაქალაქად აქცია პარიზი, რომელიც მდებარეობდა გალიის სამხრეთით. 

ანგლოსაქსონური მონასტრები, კიდევ უფრო მეტიც, ირლანდიური მონასტრები, 

სახელს ითქვამდნენ იმით, რომ ამზადებდნენ მისიონერებს, რომლებიც შემდეგ 

მიემგზავრებოდნენ კონტინენტზე საქადაგებლად, როგორც, მაგალითად, წმინდა 

კოლუმბანი (543-615), რომელმაც დააარსა ლიუკსეის სააბატო გალიის აღმოსავლეთ 

ნაწილში და ბობიოს სააბატო იტალიის ჩრდილოეთით, ხოლო მისმა მოსწავლემ 

წმინდა გალმა შექმნა სანკტგალიური მონასტერი ამჟამინდელი შვეიცარიის 

ტერიტორიაზე. სიმძიმის ცენტრის ეს გადანაცვლება დასავლეთ ევროპისა 

ჩრდილოეთისკენ უპირველეს ყოვლისა დაკავშირებული იყო ორ მოვლენასთან, 

რომლებმაც არსებითი ანაბეჭდი დაამჩნია ევროპის ისტორიას. პირველი არის რომის 

ეპისკოპოსის ავტორიტეტის დაცემა და მუქარა, რომელიც ჩამოწვა რომზე გოთებისა 

და ლანგობარდების მხრიდან*. ბიზანტია უკვე აღარ აღიარებდა რომის ეპისკოპოსის 

პირველობას. რომი კარგავს თავის ცენტრალურ მდგომარეობას როგორც 

გეოგრაფიული, ისე პოლიტიკური თვალსაზრისით. მეორე მოვლენა არის 

მუსულმური დაპყრობები. მუჰამედის სიკვდილის შემდეგ, 632 წელს მუსულმებმა _ 

არაბებმა და მათ მიერ ისლამზე მოქცეულმა ტომებმა ელვისებურად დაიპყრეს 

არაბეთის ნახევარკუნძული, ახლო და შუა აღმოსავლეთი, ასევე ჩრდილოეთ აფრიკა 

ეგვიპტიდან მაროკომდე. იქიდან ისინი გადაადგილდნენ (ძარცვისთვის თუ ახალი 

გამარჯვებებისთვის?) ხმელთაშუაზღვისპირეთის მეორე მხარეზე. 

მუსულმობამიღებულმა ჩრდილოეთ აფრიკელმა ბერბერებმა 711-719 წლებში 

დაიპყრეს პირენეის ნახევარკუნძულის დიდი ნაწილი. IX საუკუნის დასაწყისში ისინი 

იკავებენ იმ კუნძულებს, რომლებიც ადრე რომის იმპერიას ეკუთვნოდა: კორსიკას, 

სარდინიას, სიცილიას, კრეტას. ეს გეოგრაფიული გარდაქმნა არა მხოლოდ 

დაპირისპირებას იწვევს ჩრდილოეთ ევროპასა და მის სამხრეთულ, 

შუაზღვისპირეთულ ნაწილს შორის, არამედ ასევე ლაპარაკობს განაპირა 

ტერიტორიების როლის გაზრდაზე ახალ ქრისტიანულ ევროპაში. კელტურ 

პერიფერიას ემატება ანგლოსაქსონური, ხოლო მალე მათ კვალდაკვალ ნორმანების, 

სკანდინავიელების და სლავების ტერიტორიები. ხმელთაშუაზღვისპირეთი ხდება 

თავისებური მთავარი ფრონტი ბრძოლისა: ამ რეგიონში ხდება ქრისტიანული 
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ტერიტორიების ბრძოლით დაბრუნება, მისი მეშვეობით ხორციელდება 

ურთიერთობა მუსულმანებთან. საბოლოოდ, დავასახელებთ კიდევ ერთ მოვლენას, 

სავალალო ქრისტიანობის თვალსაზრისით, მაგრამ შესაძლოა სასარგებლოს 

ევროპისთვის. ჩრდილოეთ აფრიკა, ქრისტიანობის ერთერთი მთავარი სავანე რომის 

იმპერიის ტერიტორიაზე ტერტულიანეს დროს და განსაკუთრებით, ავგუსტინეს 

დროს თავდაპირველად გაძარცვული იქნა ვანდალების მიერ (თავად ავგუსტინე 

გარდაიცვალა 430 წელს ჰიპონში, ალყაშემორტყმული ვანდალების მიერ), ხოლო 

მუსულმური დაპყრობების შედეგად VII საუკუნეში პირწმინდად გაანადგურეს და 

აღმოფხვრეს ქრისტიანული კულტურა ჩრდილოეთ აფრიკაში. ევროპას ახლა შეეძლო 

აღარ შეშინებოდა აფრიკასთან მეტოქეობისა, რომელმაც უკვე მოასწრო ეჩვენებინა 

თავისი სერიოზული პოტენციალი თეოლოგიის სფეროში და იმყოფებოდა ერესების, 

განსაკუთრებით დონატიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის წინა ხაზზე.  

* ამ ადგილას კვლავ შეგნებულად გამოვტოვე სიტყვა „ბარბაროსები“ 

 

დროის ახალი გამოანგარიშება 

 მონაზვნურმა ცხოვრების წესმა სრულიად საგრძნობი, შესამჩნევი ანაბეჭდი დააჩნია 

ევროპულ ტრადიციებს. სწორედ მისი წყალობით ქრისტიანულ საზოგადოებაში 

ვრცელდება დღის წესრიგის დადგენის ჩვეულება. მონაზვნებთან მკვიდრდება 

ერთობლივი რეგულარული ლოცვის პრაქტიკა სპეციალურად დადგენილ დროს 

დღით და ღამით, რვა განაწესის, ანუ მონასტრის საათის განმავლობაში. ასევე 

მონასტრული ცხოვრებიდან მომდინარეობს ქრისტიანთა ყურადღება კვების 

რეჟიმისადმი. მარხვები, რომლებსაც იცავენ მონაზვნები, და ასევე ღვთისმოსავი 

საერო ადამიანები, არა მხოლოდ რელიგიური ჩვეულებაა, რომელიც 

დაკავშირებულია მონანიებასთან, არამედ ასევე ჯანმრთელობის შენარჩუნების წესი; 

ეს ეხება ასევე სისხლის გამოშვებასაც. ღორმუცელობა მიიჩნევა ეპიდემიის თავიდან 

აცილების ერთერთ ზომად (მათ მიიჩნევდნენ ღვთის სასჯელად, მათ შორის 

ღორმუცელობის გამოც) და ამასთანავე ხელს უწყობს ცხოვრების ჯანსაღ წესს. ბოლოს 

და ბოლოს, სწორედ მონაზონთა წყალობით მონასტრული სამყაროს საზღვრებს 

გარეთ ვრცელდება ცხოვრების ახალი რიტმი, რომელშიც მონაცვლეობს მუშაობა და 

გართობა, ლოცვა და დღესასწაულობა. 

 ქრისტიანობის გავლენა განსაკუთრებით შესამჩნევია დროის გამოანგარიშების 

სფეროში. ქრისტიანული შუა საუკუნეები ცხოვრებას აგრძელებს რომაული, 

იულიანური კალენდრის მიხედვით, მაგრამ ჩნდება მნიშვნელოვანი 
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ახალშემოღებული წესი. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ცხოვრების რიტმი, რომელსაც 

იძლევა კვირა. ანალოგია დაბადების წიგნიდან, სამყაროს შექმნიდან განსაკუთრებულ 

სტატუსს ანიჭებს შვიდდღიან რიტმს: ექვსი დღე მუშაობა, შემდეგ კი დასვენების დღე. 

საკვირაო დასვენების წესის დაცვა მალე სავალდებულო ხდება ყველა 

ქრისტიანისთვის, და მხოლოდ კარლოს დიდი დაარწმუნებს ეკლესიას გამონაკლისი 

გაკეთდეს იმ გლეხებისთვის, რომლებსაც კარგი ამინდის შემთხვევაში არ შეუძლიათ 

დროის დაკარგვა და სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოს შეწყვეტა, განსაკუთრებით 

მოსავლის აღების პერიოდში. ადამიანური საქმიანობის განაწესის ასეთი 

დაქვემდებარება საკვირაო რიტმისადმი, მართლაც უახლოეს წარსულამდე ევროპულ 

სამყაროში იძლეოდა მუშაობისა და დასვენების მონაცვლეობის ყველაზე 

მოსახერხებელ რეჟიმს. 

 მეორეს მხრივ, ქრისტიანობის გავლენამ გამოიწვია კალენდრის სერიოზული 

ცვლილება. წარმოიქმნება დროის ათვლის ახალი წერტილი _ ქრისტიანული ერა: 

მონაზონმა დიონისე მცირემ 532 წელს ქრისტეს შობას უწოდა ისტორიის ახალი 

დასაწყისი. თუმცა, დიონისემ გამოთვლებში შეცდომა დაუშვა, და სინამდვილეში 

ქრისტიანული ერის დასაწყისი შეესაბამება დაახლოებით 4 წელს ჩვენს ერამდე. 

ამასთანავე ეკლესიას დიდხანს არ შეეძლო მთელი ქრისტიანული სამყაროსთვის 

ახალი წლის დასაწყისის ერთიანი თარიღის დადგენა. ყველაზე უფრო ხშირად 

ამისათვის გამოიყენებოდა სამი თარიღი: 25 დეკემბერი (საშობაო სტილი), 25 მარტი 

(განკაცების დღე, ხარების სტილი) და ბოლოს, სააღდგომო სტილი _ ამ შემთხვევაში 

წლის დასაწყისი განისაზღვრებოდა აღდგომით, რომელიც სხვადასხვა თარიღს 

ემთხვეოდა. ამით აიხსნება მთავარი მნიშვნელობა, რომელიც მიანიჭა მთელ 

ქრისტიანულ სამყაროს რთულმა და ზუსტად ზუსტად აღწერილმა გამოთვლებმა, 

რომლებიც საშუალებას იძლევა განისაზღვროს აღდგომის თარიღი ყოველი 

წლისთვის, დაფუძნებულია მთვარეზე დაკვირვებებზე, გამოთვლებზე, რომლებიც 

დაკავშირებულია საეკლესიო კალენდარის გამოანგარისებასთან. ქრისტიანული 

კალენდარი არის მზის კალენდარი, თუ არ ჩავთვლით აღდგომას, რომლის თარიღიც 

გამოითვლება მთვარის ფაზების მიხედვით. ქრისტიანული კალენდარი მკვიდრდება 

მთელი დასავლეთ ევროპისთვის, გარდა მისი აღმოსავლური, მართლმადიდებლური 

ნაწილისა, _ ორ ახალ დიდ დღესასწაულს, რომლებიც გახდებიან წლის ყველაზე 

მნიშვნელოვანი დღესასწაულები: ეს არის ქრისტეს შობა, რომელიც დაწყებული IV 

საუკუნიდან აღინიშნება 25 დეკემბერს, და ქრისტეს აღდგომა, მოძრავი 

დღესასწაული. წლის ყოველი დღე, ქრისტესთან და ქალწულ მარიამთან 

დაკავშირებული მთავარი დღესასწაულების გარდა, გარკვეული წმინდანის 

სახელობის დღედ იწოდებოდა: დღეს ირჩევდნენ მისი სიკვდილის თარიღის 
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მიხედვით. დროის გამოთვლის რეორგანიზაცია შეეხო ასევე ყოველდღიურ 

ცხოვრებასაც. VII საუკუნეში დასავლეთში ფართოდ გავრცელდა კიდევ ერთი სიახლე, 

სახელდობრ კი, ზარების გამოყენება, რამაც გამოიწვია ზარებისა და სამრეკლოების 

მშენებლობა. კონკრეტულ საათებს არჩევდნენ თავისუფლად, მონაზვნების 

სურვილით, მაგრამ ზარების დარტყმა ისმოდა ყველგან, ქალაქშიც და სოფლის 

მხარეებშიც; ამგვარად, ძირითადი ახალშემოღებული წესი ხდება დროის გაზომვის 

და მიმდინარე საათის ხმამაღლა შეტყობინების ჩვეულება. 

 

სივრცის რეორგანიზება 

 ახალი შეხედულება სივრცეზე, რომელიც მოიტანა ქრისტიანობამ, არანაკლებ 

მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე დროის გამოანგარიშების ახალი სისტემა. ორივე 

შემთხვევაში ცვლილებები შეეხო დასავლეთ ევროპის მთელ ტერიტორიებს. სივრცის 

რეორგანიზება დაკავშირებული იყო ახალ დაყოფასთან დიოცეზებად (ეპარქიებად), 

თუმცა მათ საზღვრებს საკმაოდ ნელა აზუსტებდნენ. წარმოიქმნებოდა კავშირის 

სისტემები გარკვეულ დასახლებულ პუნქტებთან., გარკვეულ მხარეებთან. წმინდა 

ნაწილების თაყვანისცემა იწვევდა იმას, რომ ის ადგილები, სადაც დაკრძალული იყო 

ცნობილი ნეშტები, ღებულობდა ახალ, უფრო მეტად მნიშვნელოვან სტატუსს. ამის 

მაგალითად გამოდგება ტური წმინდა მარტინის წმინდა ნაწილებით და, რა თქმა 

უნდა, რომი პეტრე და პავლე მოციქულების ნეშტებით. ამ რელიკვიების 

თაყვანისცემამ სათავე დაუდო წმინდა ადგილების მომლოცველობის პრაქტიკას და 

დაეხმარა დასავლეთის ხალხებს შორის კავშირების დადგენას, ხელს უწყობდა მთელი 

მომლოცველობითი ცენტრებისა და მარშრუტების ქსელის წარმოქმნას. 

ურთიერთობები ყალიბდება ასევე სამონაზვნო ორდენებს შორის. მაგალითად, VII 

საუკუნეში ორლეანის სააბატოს, სენტ-ენიანის წინამძღვარმა დააარსა მონასტერი 

ფლერი-სიურ-ლუარი, რომელიც მსხვილი მომლოცველობითი ცენტრი გახდა მას 

შემდეგ, რაც იქ გადაასვენეს წმინდა ბენედიქტეს ნეშტი: ლანგობარდების შემოჭრის 

შემდეგ ისინი დასვენებული იყო მონტე-კასინოში, სამხრეთ იტალიაში. შუა 

საუკუნეებში მომლოცველობით ცენტრებს შორის ამ კავშირების როლი დროთა 

განმავლობაში უფრო გაძლიერდება. 

ორი პოლუსი: ბიზანტია და ისლამი 
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 საკითხი წმინდა გამოსახულებების შესახებ 

 დავუბრუნდეთ ორ ნეგატიურ მოვლენას, რომლებმაც საკვანძო როლი შეასრულეს 

ევროპის ჩამოყალიბებაში VII საუკუნიდან XIV საუკუნემდე პერიოდში. რელიგიური 

და ნაციონალური თავისებურება ყალიბდება ან, უკიდურეს შემთხვევაში, 

განმტკიცდება კონფლიქტის ფონზე, გარკვეულ დაპირისპირებაში. კონტაქტი რაღაც 

უცხოსთან და განსაკუთრებით მოწინააღმდეგის ან მტრის არსებობა ხელს უწყობს 

თვითმყოფადობის გამომუშავებას. 

 დასავლეთის ქრისტიანულ სამყაროს ასეთი ურთიერთწინააღმდეგობრივი ორი 

პოლუსი ჰქონდა. უპირველეს ყოვლისა, ეს იყო ბიზანტია. ბიზანტიის ამბიციები, 

რომელსაც სურდა მეთაურობა მთელ ქრისტიანულ, როგორც ბერძნულ, ისე 

ლათინურ სამყაროზე, უარი რომის ეპისკოპოსის ხელისუფლების აღიარებაზე, სხვა 

ენა, რომელიც გამოიყენებოდა ლიტურგიისთვის (ბერძნული და არა ლათინური), 

ასევე თეოლოგიური უთანხმოება, ეს ყოველივე ერთმანეთისგან აშორებს ლათინელ 

და ბიზანტიელ ქრისტიანებს, ხოლო ეს გაყოფა გაძლიერდა მას შემდეგ, როცა 

ლათინურმა ეკლესიამ მიიღო გადაწყვეტილება ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე. 

კონფლიქტი წმინდა გამოსახულებების მიმართ დამოკიდებულების საბაბით დაიწყო 

ბიზანტიურ სამყაროში ხატთმებრძოლეობის პირველივე აფეთქებიდან _ 730-სა და 

787 წლებს შორის. ნიკეის II კრების შემდეგ (787) კარლოს დიდი აყალიბებს „Libri 

carolini”-ში დასავლური ლათინური ქრისტიანობის დამოკიდებულებას ხატებისადმი. 

გადაწყვეტილების სახით არჩეული იქნა ოქროს შუალედი. განიხილებოდა როგორც 

ხატთმებრძოლეობა, ესე იგი გამოსახულებების განადგურება და მათზე უარის თქმა, 

ასევე ხატთთაყვანისცემა, გამოსახულებების თაყვანისცემა. იუდაიზმი და ისლამი არ 

აღიარებდნენ წმინდა გამოსახულებებს, ბიზანტიაც შეძრა, შეარყია 

ხატთმებრძოლეობის აფეთქებებმა, ხოლო დასავლური ქრისტიანული სამყარო 

აღიარებდა და თაყვანს სცემდა ხატებს, როგორც ღვთისადმი, წმინდა ქალწულისადმი 

და წმინდანებისადმი თაყვანისცემის ხარკს, ისე, რომ არ გადაექციათ ისინი კულტის 

საგნებად, რამდენადაც ეს წმინდა გამოსახულებები კეთდებოდა ადამიანის 

მსგავსების მიხედვით. ღვთიური არსებების სახეები, სულიწმინდის გამოკლებით, 

გამოისახებოდა ადამიანური სახეებით. ეს იყო ევროპული ჰუმანისტური ტრადიციის 

ჩამოყალიბების ეტაპი. ევროპული ხელოვნების წინაშე იხსნებოდა სივრცე ნაყოფიერი 

განვითარებისთვის. 

 უფრო მეტად მწვავე აღმოჩნდა კონფლიქტი ისლამთან, რომელიც დაიწყო VII 

საუკუნეში. აღმოსავლეთი ევროპა ჩართული იყო ბიზანტიურ სამყაროში, ხოლო 

ისლამი და ლათინური ქრისტიანობა ერთვებოდნენ მასთან დაპირისპირებაში, 
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რომელიც დროდადრო გადაიზრდებოდა კონფლიქტებში, ხშირად შეიარაღებულშიც 

კი.ჩრდილოეთ აფრიკის დაპყრობის შემდეგ ისლამი ბერბერების სახით, რომლებიც 

თავის რწმენაში არაბებმა მოაქციეს, დასავლეთ ევროპის იერიშზე გადავიდა. 

პირენეის ნახევარკუნძული სწრაფად იქნა დაპყრობილი 711-719 წლებში. 

ქრისტიანები რჩებოდნენ მხოლოდ მის ჩრდილოეთ ნაწილში და უმთავრესად 

ჩრდილოეთ-დასავლეთში, ასტურიაში. მუსულმანები მოიწევდნენ ესპანეთიდან 

ჩრდილოეთისკენ, პირენეების გავლით, და როგორც უკვე დავინახეთ, ძნელია 

განსაზღვრო, იყო თუ არა ეს უბრალოდ მძარცველობითი თავდასხმა თუ 

მუსულმანთა მისწრაფება გაეფართოებინათ თავიანთი ტერიტორია. ყოველ 

შემთხვევაში, მათი დაწინაურება შეჩერებული იქნა პუატიესთან ბრძოლის დროს 

(732). ეს იყო მუსულმანთა უკანასკნელი შემოსევა პირენეებიდან ჩრდილოეთის 

მხარეს, თუმცა მოგვიანებით, IX საუკუნეში გაგრძელდება ახალი მუსულმანური 

დაპყრობები ხმელთაშუაზღვისპირეთის კუნძულებზე, იტალიასა და პროვანსში. 

 პუატიესთან ბრძოლამ ევროპულ ისტორიოგრაფიას მისცა საბაბი სხვადასხვაგვარი 

ინტერპრეტაციებისა. ზოგიერთი ისტორიკოსი მასში მხოლოდ უმნიშვნელო 

შეტაკებას ხედავს, გამომდინარე იქიდან, რომ მუსულმანი დამპყრობლები იმ 

დროისთვის უკვე დაუძლურებული და გასავათებული იყვნენ. სხვებისთვის 

პუატიესთან ბრძოლა წარმოადგენდა საკვანძო მოვლენას, ქრისტიანობის ისლამზე 

გამარჯვებას, როგორც რეალურ სფეროში, ისე მითოლოგიის სივრცეში. პუატიე ხდება 

ერთგვარი ნიშანი ძალიან აგრესიული ანტიმუსულმანური უმცირესობისთვის. 

ჭეშმარიტება, როგორც ჩანს, იმყოფება სადღაც ამ ორი უკიდურესობის შუაგულში. 

ამასთან პუატიეს ბრძოლა გადაფასებული იქნა ზოგიერთი ქრისტიანი მემატიანის 

მიერ, როგორც ევროპული მოვლენა. ვინმე უსახელო მემატიანე, ავტორი “Continuatio 

hispana”-სი (ისიდორე სევილიელის ქრონიკების გაგრძელება), პუატიეს ბრძოლას 

უწოდებს „ევროპელების გამარჯვებას“, რომელთაც მოახერხეს მტერბის შევიწროება, 

რომელთაც დასავლეთში უწოდებდნენ სარკინოზებს. 

 მოვიხსენიებთ კიდევ სამ სიახლეს, რომელთა წყალობითაც დასავლეთ ევროპამ 

თავისი ჩამოყალიბებისას მოიპოვა ერთიანი, საერთო თვისებები. 

ევროპის გადასვლა სასოფლო ცხოვრების წესზე 

 ეკონომიური წყობის ამ ცვლილებებიდან უკვე დავასახელეთ პირველი _ ეს არის 

რომაულ ეპოქაში ძლიერ ურბანიზებული ევროპის გადასვლა ცხოვრების სოფლურ 

წესზე. მწყობრიდან გამოდის გზები, სახელოსნოები, საწყობები, სარწყავი სისტემები; 

კულტურის დონე ეცემა. ტექნიკის დაცემა განსაკუთრებით შესამჩნევია ქვის 
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ნაკეთობების რიცხვის შემცირებით: მთავარი მასალის ადგილს კვლავ ხე იკავებს. 

ქალაქის მოსახლეობის უკუდენა სოფლის მხარეებში არ აკომპენსირებს 

დემოგრაფიული დაცემის შედეგებს. ქალაქის მაგივრად (urbs) ბაზისური ეკონომიური 

და სოციალური რგოლი ხდება დიდი მამული (villa). დასახლებულობის და მიწის 

გამოყენების ერთეულს ახლა წარმოადგენს მიწის ნადელი, რომლის ზომაც ვარირებს, 

მაგრამ ჩვეულებრივ ძალიან მცირეა: ეს არის მინიმუმი, აუცილებელი, რომ 

გამოიკვებოს ერთი ოჯახი. 

 ფულადი ეკონომიკა მეორე პლანზე გადადის და პირველ ადგილს უთმობს ვაჭრობას. 

საქონლის გადაზიდვა დიდ მანძილზე თითქმის წყდება, გამონაკლისს წარმოადგენს 

მხოლოდ ყველაზე აუცილებელი პროდუქტები, მაგალითად, მარილი. 

 გარკვეული ხნის წინ გაჩნდა ტენდენცია სათანადოდ ვერ შეეფასებინათ დაცემა, 

რომელშიც იმყოფებოდა ქალაქები; შედარებით წესრიგში რჩებოდა მხოლოდ 

მსხვილი ცენტრები, — ისეთები, როგორიცაა რეიმსი, ლიონი, ტულუზა, სევილია, 

მაინცი, მილანი, რავენა, ეპისკოპოსებისა და ბარბაროსთა ტომების ზოგიერთი 

გავლენიანი ბელადის რეზიდენციები. 

სამეფო ძალაუფლება და ბარბაროსთა კანონები 

 ორი სხვა შემადგენელი, რომლებსაც ეფუძნება ახალი სამყაროს ერთსახოვნება, 

ერთგვაროვნება, რომლებმაც განიცადა ბარბაროსების გავლენა, მიეკუთვნება 

პოლიტიკისა და იურისპრუდენციის სფეროებს. 

 ახალი პოლიტიკური წარმონაქმნების სათავეში დგანან მეფეები, რომლებიც 

იწვევდნენ რომაული სამყაროს ასეთ სიძულვილს: ეს ხომ უბრალოდ ტომების 

ბელადები, მეფუკები იყვნენ. ანგლოსაქსონელი მეფეები, ფრანკი მეფეები, 

დაწყებული ხლოდვიგიდან, ბურგუნდების მეფეები, გოთების მეფეები 

(თეოდორიხის ავტორიტეტი, რომელიც მეფობდა რავენაში, ერთადერთი 

გამონაკლისია), ასევე ვესტგოთებისა და ლანგობარდების მეფეები სარგებლობდნენ 

მხოლოდ შეზღუდული ძალაუფლებით, რომელიც ამასთანავე შემოსილი იყო 

წარსული რომაული დიდებით. თუმცა ევროპაში სამეფო ხელისუფლებას დიდი 

მომავალი ელოდა. 

 მაშინ ჯერ კიდევ ამ მეფეების გამოცემული კანონები ატარებდნენ ნათლად 

გამოხატულ ბარბაროსულ ხასიათს. ეს არის კრებულები შეფასებების, ჯარიმების, 

ფულადი და სხეულებრივი სასჯელები, რომელიც დადებული იყო გადაცდომისა და 
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დანაშაულისთვის, თანაც სასჯელები სხვადასხვაგვარი იყო, დამოკიდებული 

დამნაშავის ეთნიკურ კუთვნილებასა და საზოგადოებრივ მდგომარეობაზე. 

 არ ღირს ილუზიების აგება ამ კანონების შესახებ: ისინი უკიდურესად 

პრომიტიულები იყო. ეს ეხება ასევე ოსტგოთი თეოდორიხ დიდის ედიქტსაც, 

რომელიც დასავლეთში რომაული ტრადიციების უკანასკნელი ჭეშმარიტი მემკვიდრე 

იყო. რა თქმა უნდა, იგივე შეიძლება ითქვას ფრანკების სალიკურ კანონებზე, 

რომელიც ჩაწერილია ლათინურად ხლოდვიგის დროს. “Lex Gundobada” გამოცემული 

იქნა ბურგუნდებია მეფე გუნდობადის მიერ VI საუკუნის დასაწყისში. ვესტგოთების 

სამართალი კოდიფიცირებული იყო თავდაპირველად ერიხის (466-485) მიერ, მერე 

ლეოვიგილდის (568-586) მიერ, ხოლო შემდეგ გამოცხადებული იქნა რეცესვინტის 

(649-672) მიერ, რომელმაც თავისი კანონები განაკუთვნა როგორც ვესტგოთებს, ასევე 

რომაელებს: უკანასკნელებისთვის უნდა შეეცვალათ „ალარიხის ბრევიარით“ (506) _ 

თეოდოსის 438 წლის კოდექსის გამარტივებული (რომაელებისთვის) ვარიანტი; 

ბურგუნდიელებს გააჩნდათ მისი მსგავსი „Lex romana Burgundiorum”. მეფე როტარის 

ედიქტი, რომელიც განსაზღვრავდა ლანგობარდების კანონმდებლობის საფუძვლებს 

(643), დამატებული იქნა მისი რამდენიმე მემკვიდრის მიერ. ფრანკების 

კანონმდებლობის გავლენით შეიქმნა „ალემანების სამართალი“ (“Lex Alamanorum”) _ 

VIII საუკუნის დასაწყისში და „ბავარების სამართალი“ (“Lex Baivariorum”) _ VIII 

საუკუნის შუა წლებში. წმინდა მარტინის შეგონებებში, რომელიც ქალაქ ბრაგის 

არქიეპისკოპოსი იყო 579 წლიდან, კრებებისა და სინოდების დადგენილებების 

შესაბამისად გადმოცემული იყო გლეხობის ველური ჩვევების გაუმჯობესების 

პროგრამა (“De correctione rusticorum”) ჩრდილოეთში, ახლანდელ პორტუგალიაში. 

 ბარბაროსთა ეს კანონები, რომელიც მიღებული იქნა რომაული სამართლის 

ნანგრევებზე, მიუხედავად ამისა მაინც ხელს უწყობდნენ ევროპული 

სამართალცნობიერების თანდათანობით ჩამოყალიბებას ადრეული შუა საუკუნეების 

მანძილზე. 

ეპისკოპოსთა და მონაზონთა ძალაუფლება 

 ადრეული შუა საუკუნეების პერიოდში, მიუხედავად იმისა, რომ იკვეთებოდა 

ნაციების მოხაზულობა, რომელიც დაფუძნებული იყო რომის იმპერიაში არსებულ 

დაყოფაზე, და ახალ ეთნიკურ წარმონაქმნებზე, დასავლეთს აერთიანებდა 

ქრისტიანული რელიგიის ბატონობა. მთელ ევროპულ ტერიტორიებს მართავდნენ 

პირველ რიგში ეპისკოპოსები, რომელთა გავლენაც იზრდებოდა, განსაკუთრებით 

მმართველობის საქალაქო ორგანოებში; დაწყებული VII საუკუნიდან გამოიყოფა 
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ყველაზე უფრო გავლენიანი ეპისკოპოსების ჯგუფი, რომელთაც უწოდებდნენ 

არქიეპისკოპოსებს. ქრისტიანული დასავლეთი იყოფა ეპისკოპოსებისა და 

არქიეპისკოპოსებისადმი დაქვემდებარებულ ტერიტორიებად. პირველნი 

ახორციელებდნენ თავიანთ ძალაუფლებას დიოცეზების (ეპარქიების) ფარგლებში, 

რომელთა საზღვრები ძირითადად ემთხვეოდა საქალაქო თემების საზღვრებს; 

მეორენი კი _ ყოფილი რომაული პროვინციების ფარგლებში. ეპისკოპოსებისა და 

მღვდლების გარდა რელიგიურ სცენაზე წარმოიშვნენ ახალი პერსონაჟები, რომლებიც 

თავიანთ გამოჩენას აღმოსავლეთს უნდა უმადლოდნენ, ესენი არიან მონაზვნები*. 

დსავლეთში მონაზვნები, მიუხედავად სახელწოდებისა, რომელიც ნიშნავს 

„განმარტოებულს“1, როგორც წესი, არ იყვნენ განდეგილები, არამედ ცხოვრობდნენ 

ჯგუფებად სავანეებში _ მონასტრებში, რომლებიც ჩვეულებრივ მდებარეობდა 

ქალაქებიდან მოშორებით, მეტ-ნაკლებად დაუსახლებელ, ტყეებითა და მდელოებით 

გარშემორტყმულ ადგილებში. IV საუკუნიდან VIII საუკუნემდე პერიოდში მონაზვნობა 

ასრულებს მთავარ როლს წარმართი გლეხების მოქცევის საქმეში. მაშინ მონაზვნები 

საკმაოდ ხშირად მოგზაურობდნენ, როგორც, მაგალითად, უკვე ნახსენები 

ირლანდიელი მონაზვნები, რომლებიც ასრულებდნენ თავიანთ მისიონერულ როლს 

მთელ სივრცეში აღმოსავლეთ გალიიდან სამხრეთ იტალიამდე. მთლიანობაში კი 

მონაზონთა აქტიურობა მოიცავს დასავლეთის მთელ ტერიტორიებს, რომელთაც 

შეეხოთ ქრისტიანობა. 

 ამ ახალ ქრისტიანულ სამყაროში გვხვდებიან ქალებიც, რომელთაც მიჰყავდათ 

რელიგიური ცხოვრების წესი; სანამ ისინი გაერთიანდებოდნენ თავის მხრივ 

მონასტრებში, მათ უკვე აერთიანებდათ ქალწულობის დაცვის ჩვეულება. ისინი 

განასახიერებდნენ თავის თავში ახალი უმანკო ცხოვრების წესის იდეას, რომელიც 

ქრისტიანობის მნიშვნელოვან თავისებურებას წარმოადგენს. მაგრამ თუ მონაზვნები 

და ქალწულები იცავდნენ ქალწულობისა და უბიწოების მოთხოვნილებას, მაშინ 

ეპისკოპოსებს და მღვდლებს ჯერ კიდევ არ ჰქონდათ უქორწინებლობის აღთქმა 

მიღებული.  

1. მონაზონი _ ბერძნული სიტყვიდან “monos” (მარტო, განმარტოებული) 

* ქართულში არასწორად არის დამკვიდრებული ტერმინი ბერ-მონაზვნობა, ბერს 

იყენებენ მამაკაცის აღსანიშნავად, ხოლო მონაზონს _ ქალის. სინამდვილეში монах 

არის მონაზონი კაცი, ხოლო монашка _ მონაზონი ქალი, ბერი არის სხვა სასულიერო 

წოდება, რომელიც შეიძლება იყოს მონაზონი კაცი, ანუ ბერ-მონაზონი, რუსულად 

ბერი არის старец (მთარგმნელის შენიშვნა)  
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ახალი გმირები _ წმინდანები 

 ამ ახალი რელიგიური წარმონაქმნების თავში დგანან ახალი გმირები, რომელთაც 

შეცვალეს წარმართული ანტიკურობის გმირები, ესენი არიან წმინდანები. 

ქრისტიანობის პირველ საუკუნეებში წმინდანთა გმირობა მდგომარეობდა იმაში, რომ 

გაეწირათ სიცოცხლე ქრისტიანული ღმერთისთვის. ესენი იყვნენ მოწამეები. მაგრამ 

მას შემდეგ, რაც ქრისტიანობამ მოიკრიბა ძალები, მოწამეები სულ უფრო მცირდება 

და ყველაზე განთქმული ქრისტიანები აღმოჩნდებიან აღმსარებლები, რომელთაც 

ასევე აცხადებენ წმინდანებად. ეკლესია წმინდანებს განსაკუთრებულ როლს ანიჭებს. 

ჯილდოს სახით მათ ელით სამოთხე, ხოლო დედამიწაზე ისინი წარმოადგენენ 

თაყვანისცემის და კულტის ობიექტებსაც კი, მსგავსად მაცხოვარისა. ორთოდოქსული 

შეხედულებების თანახმად, სასწაულების ჩადენა მხოლოდ ღმერთს შეუძლია, მაგრამ 

ხალხურ აღქმაში სასწაულები მიეწერება წმინდანებს. სასწაულები ხდება გარკვეულ 

ადგილებში, ყველაზე უფრო ხშირად იქ, სადაც წმინდანები არიან დაკრძალულნი. 

წმინდანთა სხეულებზე შეხებით ხდება განკურნება ან ხსნა მათი „უჩვეულო 

სიკვდილის“ მეშვეობით, პიტერ ბრაუნის გამოთქმით. როგორც ეპისკოპოსები, 

მრავალი წმინდანიც მიეკუთვნება რომაულ-ბარბაროსული საზოგადოების მაღალ 

ფენებს. ფაქტობრივად ახალი ქრისტიანული სამყაროს მოღვაწეებს ხშირად 

წარმოადგენენ არისტოკრატიული წრეებიდან გამოსულები. ამგვარად განათლებულ 

არისტოკრატიულ წრეებში ყალიბდება ახალი ქრისტიანული ელიტა, რომელიც 

შემდგომ თავის ხელში აიღებს ძალაუფლებას. 

გრიგორი დიდი 

 სასულიერო ფუძემდებლების ამ დასს უნდა დავუმატოთ ასევე პაპი გრიგორი დიდი. 

ჩვენს დროში შუა საუკუნეების ზოგიერთ მნიშვნელოვან მოღვაწეს დიდი მზაობით 

ანიჭებენ „ევროპის მამის“ ტიტულს, მაგალითად, წმინდა ბენედიქტეს, ან კარლოს 

დიდს. შემდგომში კვლავ დავუბრუნდებით ამ საკითხს. მაგრამ „ეკლესიის მამის“ 

წოდებას იშვიათად იყენებენ გრიგორი დიდთან მიმართებაში, რომელიც, შესაძლოა, 

პირველ რიგში იმსახურებდეს და ღირსი იყოს ამისა. 

 გრიგორი დიდი დაიბადა 540 წელს და გარდაიცვალა 604 წელს. ის მიეკუთვნებოდა 

რომაულ პატრიციულ გვარს. მან გამოავლინა თავისი ორგანიზატორული 

შესაძლებლობები რომის პრეფექტის თანამდებობაზე 573 წელს. სიცილიაში თავის 

საგვარეულო მიწებზე მან დაარსა ექვსი მონასტერი, ხოლო თვითონ წავიდა მეშვიდე 

მონასტერში, რომელიც მდებარეობდა რომში, ცელიის ბორცვზე. პაპმა პელაგი II-მ 

აკურთხა ის დიაკვნად და გაგზავნა კონსტანტინოპოლში როგორც თავისი 
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აპოკრისიარი, ესე იგი, მუდმივი წარმომადგენელი. 590 წელს, მისი სურვილის 

საწინააღმდეგოდ, არჩეული იქნა პაპად; ტიბრის ადიდების და შავი ჭირის ეპიდემიის 

დროს რომში (ბუნებრივი კატასტროფების ისტორია ევროპის ისტორიის 

განსაკუთრებული ასპექტია) მან მობილიზება გაუკეთა მატერიალურ და სულიერ 

საშუალებებს უბედურებასთან საბრძოლველად. ეშინოდა რა სამყაროს სწრაფი 

აღსასრულის, მას უნდოდა რაც შეიძლება მეტი ქრისტიანი ყოფილიყო მზად 

საშინელი სამსჯავროს წინაშე წარსადგომად. ამით აიხსნება ასევე მისი ინტერესი იმ 

ტერიტორიებისადმი, რომლებიც მოწყვეტილი და მოშორებული იყო ქრისტიანულ 

სამყაროს. მისი წიგნები იძლევიან ზოგად შეგონებებსა და მითითებებს 

ღვთისმოსაობის შესახებ. ის იცავს რომს და საეკლესიო ქონებას იტალიაში 

ლანგობარდებისგან. აგზავნის მონაზონ ავგუსტინეს მისიონერების ჯგუფთან ერთად 

ანგლების ქრისტიანობაში მეორედ მოსაქცევად. გრიგორი ქრისტიანებს სთავაზობს 

მიბაძვის ორ ნიმუშს: ერთს _ ბიბლიიდან, მეორეს _ თანამედროვეობიდან. ბიბლიური 

ნიმუში არის იობი, მაგალითი ღვთის წინაშე მორჩილებისა და რწმენისა, რომელმაც 

გაიარა მძიმე და მკაცრი გამოცდები. მის შესახებ გრიგორი ლაპარაკობს თავის 

კომენტარებში იობის წიგნისათვის, რომელსაც ეწოდება „ იობის წიგნის ზნეობრივი 

განმარტებანი“ (“Moralia In Job”). 

 მეორე ნიმუშია წმინდა ბენედიქტე, რომელიც თავის სახელგანთქმულობას 

საუკუნეების მანძილზე უნდა უმადლოდეს იმას, რომ გრიგორიმ მიუძღვნა მას 

თავისი „დიალოგების“ მეორე წიგნი. სამღვდელოებისთვის მან შეადგინა 

მითითებების წიგნი სამწყსო ცხოვრებისთვის _ “Liber regulae pastoralis”; ამას გარდა, 

მან მოახდინა ლიტურგიული გალობის რეფორმა და შეიყვანა ახალი კანონი, 

რომელიც მიიღებს გრიგორიანული გალობის სახელწოდებას. 

 ამ კულტურული და რელიგიური პროცესების პარალელურად ფარულად 

მიმდინარეობს სხვა პროცესი (თუმცა მასში მონაწილეობს მხოლოდ მოსახლეობის 

უმცირესობა): ეკლესიებში, სკოლებში, მსხვილი სამფლობელოების ტერიტორიებზე 

მიდის შერწყმა, შერევა, რომელშიც უპირატესად ჩართულნი არიან კელტები და 

გერმანიკელები*, ასევე რომანული წარმოშობის ხალხები. ამ შერევის მამოძრავებელი 

ძალა იყო ქრისტიანობა. ანტიკურობის მემკვიდრეობის ათვისების შემდეგ 

ქრისტიანობის გავრცელება გახდა მეორე ძირითადი შრე ევროპის შექმნის პროცესში. 

 რომაულ კულტურასა და ბარბაროსების კულტურას შორის ურთიერთშეღწევა 

დაიწყო დიდი ხნით ადრე შუა საუკუნეებამდე. რომის მოსაზღვრე ვალები, რომლებიც 

ასრულებდნენ თავიანთ თავდაცვით მოვალეობას III საუკუნემდე, არ 

წარმოადგენდნენ შეუღწევ, გაუმტარ საზღვარს, ვაჭრობამ და ძღვენმა, კონტაქტებმა 
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და გაცვლებმა მოამზადა კულტურათა ეს უდიდესი შერევა, რომელიც 

მიმდინარეობდა მიუხედავად შეტაკებებისა და სისასტიკის გამოვლინებისა, ეს კი 

დაკავშირებულია იმ მოვლენებთან, რომელთაც ეწოდათ „შემოსევები“. საჭიროა 

გავიგოთ, რომ ეს ეთნიკური და კულტურული შერევა არ განისაზღვრებოდა ყოფილი 

რომის იმპერიის მოსახლეობისა და დამპყრობელი ბარბაროსების შეხვედრებით. 

ბარბაროსთა დასახლების შიგნით მიმდინარეობდა თავისი გადაჯგუფებები, 

განცალკევებული და დაქსაქსული ტომები და ხალხები ხელახლა ერთიანდებოდნენ. 

მიმდინარეობდა მოსახლეობის სტრუქტურის სრული ცვლილება _ სიგანეზე და 

სიღრმეში, რომაელი ვალების ორივე მხარეს. შედეგად წარმოიქმნებოდნენ ახალი, 

შერეული ხალხები. ბარბაროსების წრეში მიმდინარეობდა ახალი ეთნიკური 

ჯგუფების წარმოშობა, ხანდახან ძალიან დიდი ჯგუფებისა, იმ დროის ლათინურ 

ენაზე მათ უწოდებდნენ Nations-ს (ერებს). ასე რომ, ამ უდიდესი შერევის ხანებში, 

ევროპის სათავეებთან თავდაპირველადვე განმტკიცდება ერთობისა და განსხვავების 

დიალექტიკა, რომლებიც გამოიხატა ქრისტიანულ სამყაროში და მის ერებში, _ ეს 

თვისება დღევანდელ დღემდე რჩება ევროპის ერთერთ პრინციპულ თავისებურებად. 

 ევროპულ სამყაროში ახალი ხალხების (ეგრეთ წოდებული ბარბაროსების) შესვლა 

მიმდინარეობდა ტალღებად XI საუკუნის ჩათვლით _ ეს პროცესი შეცვლის II და III 

საუკუნეების მოვლენებს, როცა რომაელი ვალების ორივე მხრიდან მხოლოდ 

იწყებოდა ბარბაროსული და რომაული კულტურის გაერთიანება. 

*ამ ადგილას შეგნებულად გამოვტოვე სიტყვა „ბარბაროსები“ (ნ.დ.) 

 

შუა საუკუნეების კულტურის ფუძემდებლები 

 შერეული ანტიკურ-ქრისტიანული კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც 

შუასაუკუნეებს და ევროპას დაუტოვეს ეკლესიის მამებმა, ხელახლა მუშავდებოდა V 

საუკუნიდან VIII საუკუნემდე პერიოდში რომის კულტურის ტრანსფორმაციისა და ამ 

ტერიტორიაზე დასახლებული ბარბაროსების შთამომავლების გავლენით მისი 

ევოლუციის პროცესში. მოვლენათა მიმდინარეობაზე გავლენა იქონიეს რამდენიმე 

დიდმა ფიგურამ, რომელთაც კარლ რენდი (Rand) უწოდებდა „შუა საუკუნეების 

ფუძემდებლებს. მათ ასევე შეიძლება ეწოდოთ ევროპული კულტურის 

ფუძემდებლები. 

 პირველი მათგანია ბოეციუსი (484-520). ის იყო ძველი რომაული არისტოკრატიული 

გვარის შთამომავალი, ის შევიდა გოთების მეფის, თეოდორიხის სამსახურში, მაგრამ 



 

15 
 

გარეული იყო ბიზანტიის იმერატორის მომხრეების შეთქმულებაში და გარდაიცვალა 

ციხეში. მისი დამსახურება შუა საუკუნეების წინაშე არის ის, რომ მან გადათარგმნა და 

კომენტარები დაურთო არისტოტელეს ყველა თხზულებას, რომლებიც ცნობილი იყო 

XII საუკუნის შუა წლებამდე, ანუ ტრაქტატი „Logica vetus” _ „ძველი ლოგიკა“, ასევე 

„კატეგორიები“, სადაც შედიოდა მისაღებ დოზებში შედიოდა ცნებითი და სიტყვიერი 

კატეგორიები, რომლებიც გახდებიან სქოლასტიკის პირველი საფუძვლები.ამას 

გარდა, მან მოგვცა განსაზღვრება პიროვნებისა, როგორც „გონიერი ბუნების 

ინდივიდუალური სუბსტანციისა“ (naturae rationabilis individual substantia). აბელიარი 

მასზე იტყვის ასე: „ის ურყევად განამტკიცებდა ჩვენს რწმენასაც და თავის რწმენასაც“. 

ციხეში დაწერილი მისი ტრაქტატი „ფილოსოფიით დამშვიდება“ ფრიად 

პოპულარული იყო შუა საუკუნეებში. ბოეციუსი გახდა ჰუმანიზმის ერთერთი 

შემოქმედი და ასევე გავლენა მოახდინა მუსიკის აღქმაზე, რომელსაც ეპყრობა _ 

ანტიკური წარმოდგენების შესაბამისად _ როგორც კულტურის ერთერთ უმაღლეს 

გამოვლინებას. 

კასიოდორე (დაახლ. 490-580) არანაკლებ მნიშვნეოვანი ფიგურაა შუა საუკუნეების 

კულტურისთვის და მთლიანად ევროპული კულტურისთვის. ის დაიბადა დიდ 

ოჯახში, სამხრეთ იტალიაში. თავდაპირველად მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა 

ოსტგოთურ იტალიაში პოლიტიკურ არენაზე როგორც შუამავალი რომაულ-

ბიზანტიურ სამყაროსა და ბარბაროსების საზოგადოებას შორის. იუსტინიანეს მიერ 

(539) იტალიის დროებითმა ბრძოლით დაბრუნებამ ბოლო მოუღო კასიოდორეს 

ბრწყინვალე კარიერას. ის წავიდა კალაბრიაში ვივარიუმის მონასტერში და სათავე 

დაუდო ახალი ბარბაროსული ხალხების ინტელექტუალურ აღზრდას, ორგანიზება 

გაუწია ბერძნული ტექსტების თარგმნის სამუშაოს, ასევე ხელნაწერთა გადაწერას 

ლათინურ ენაზე. კასიოდორე დგას წიგნიერი და ბიბლიოთეკური ევროპის 

სათავეებთან. მან პირველმა დაიწყო ინტელექტუალური სამუშაოს, როგორც 

ღვთისმსახურების განხილვა, და შესთავაზა მოღვაწეობის ახალი ასპარეზი 

მონაზვნებისთვის _ შტუდიები, როგორც წესი თვითსრულყოფისა და მონაზვნობის 

გავლენის ამაღლებისა. მისი მთავარი თხზულების „მითითებები ღვთიურ და საერო 

მეცნიერებებში“ მეორე ნაწილი არის ნამდვილი ენციკლოპედია საერო 

მეცნიერებებისა, რომლებიც განკუთვნილი იყო მონაზვნებისთვის. 

 შუა საუკუნეებში ენციკლოპედია გახდება სამღვდელოებისა და საერო 

ინტელექტუალების საყვარელი ჟანრი, რადგანაც ის აჯამებს უკვე არსებული 

კულტურის საფუძვლებს და წინ წასვლის ნებას იძლევა. ეს მემკვიდრეობის კიდევ 

ერთი საკვანძო კომპონენტია, რომელიც ასევე საბერძნეთიდან არის მოსული და 
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შემდეგ გადაცემული შუა საუკუნეების ევროპას, რომელშიც XVIII საუკუნიდან და 

დღევანდელ დღემდე ენციკლოპედია წარმოადგენს განათლებისა და კულტურის 

გავრცელების ძირითად ფორმას. 

 შუა საუკუნეების მთავარი ენციკლოპედისტი და ევროპული კულტურის მესამე 

ფუძემდებელია ესპანელი ისიდორე სევილიელი (დაახლ. 570-636). ისიდორე იყო 

ესპანურ-რომაული კათოლიკური გვარის შთამომავალი. 600 წ. გახდა სევილიის 

არქიეპისკოპოსი, მაშინ, როცა ვესტგოთები უარყოფენ არიანულ ერესს და გადადიან 

ორთოდოქსულ კათოლიკობაში. თანამედროვეები მას უწოდებდნენ „ყველაზე 

სწავლული ახლანდელ ხალხთაგან“. მისი „ეტიმოლოგიის“ საფუძველში დევს 

რამდენიმე მნიშვნელოვანი იდეა 1. სახელწოდება საგანთა არსის გასაღებია, 2. რათა 

როგორც საჭიროა გავიგოთ წმინდა წერილი, აუცილებელია საერო კულტურა. ამ 

წიგნში გამოჩნდა მისი განზრახვა ერთად შეეკრიბა კაცობრიობის მიერ დაგროვებული 

ცოდნა. ეს ნაწარმოები შუა საუკუნეების ევროპელებისა და მათი 

შთამომავლებისათვის გარკვეული აზრით მეორე ბიბლია, მხოლოდ საერო ცოდნის 

სფეროში. 

 და ბოლოს, მეოთხე ფუძემდებელია ანგლოსაქსი ბედა (673-736), მონაზვნების 

მიმდევარი, რომლებიც სახარებას ქადაგებდნენ ბრიტანეთში და ბრიტანულ ნიადაგზე 

გადაიტანეს ანტიკური კულტურა. მისი ნაწარმოებებიც ენციკლოპედიური 

ხასიათისაა, ისინი იმდენად პოპულარული და კითხვადი იყო შუა საუკუნეებში, რომ 

ავტორმა მიიღო საპატივცემული სახელწოდება „ფრიად პატივცემული“, მას 

მიიჩნევდნენ როგორც უკანასკნელს ეკლესიის მამათაგან. მისი „ ანგლი ხალხის 

საეკლესიო ისტორია“, რომელიც დაიწერა ლათინურ ენაზე, გახდა ნაციონალური 

ისტორიის დაწერის პირველი მცდელობა, ხოლო IX საუკუნის ბოლოს მეფე ალფრედმა 

გადათარგმნა ინგლისურ ენაზე. ბედა ფრიად პატივცემულის სამეცნიერო შრომები, 

რომლებიც დაკავშირებულია საეკლესიო კალენდართან, ასევე ლიტურგიული 

წელიწადის გამოანგარიშებასთან, იმ დროისთვის იყო ძალზე განთქმული. 

ტრაქტატში „დროის შესახებ“ ის გვთავაზობს დროის გაზომვის მეცნიერულ წესს. 

ხოლო „დროის გამოანგარიშება“ შეიცავს არა მხოლოდ მთვარის ფაზებზე ნაკადების 

დამოკიდებულების აღწერა, არამედ ასევე „ბუნების შესახებ მეცნიერებების 

ფუნდამენტური მდგომარეობები“. თუმცა ბედა, როგორც ადრეული შუა საუკუნეების 

განათლებული ანგლოსაქსების უმრავლესობა, აღზრდილი კლასიკურ ანტიკურ 

კულტურაზე, მისგან გადამწყვეტად განზე დგება. ის შუა საუკუნეებს აყენებს ახალ 

გზაზე, რომელიც გახდება კიდეც ევროპის საკუთარი გზა. 
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ევროპის ჩამოყალიბების ეტაპები შუა საუკუნეებში 

შევეცდები ჩამოვთვალო შრეები (პლასტები), რომლებიც შეესაბამება სხვადასხვა 

პერიოდებს, რომლებზეც შეიძლება დავყოთ შუა საუკუნეებში ევროპის საფუძვლების 

თანდათანობითი ჩამოყალიბების პროცესი. პირველი შრე ჩაიდო რომის იმპერიაში 

ბარბაროსების შემოსევისა და იმპერიის ტერიტორიაზე მათი დასახლების პერიოდში 

_ IV-VIII საუკუნეებში. ეს არის ევროპის პირველდაწყებით მონახაზი. შემდეგ VIII-X 

საუკუნეებში წარმოიქმნება კაროლინგური შრე. ეს არის ევროპა, რომელიც არ 

შემდგარა, მაგრამ დატოვა თავისი მემკვიდრეობა. დაახლოებით ათას წელს ევროპა 

მკაფიოდ გამოჩნდება როგორც ოცნება და როგორც პოტენციური შესაძლებლობა. XI-XII 

საუკუნეებში ჩნდება ფეოდალური ევროპა. XIII საუკუნეში იბადება „მშვენიერი 

ევროპა“ ქალაქებით, უნივერსიტეტებით, სქოლასტიკით, ტაძრებითა და გოთიკით. 

საბოლოოდ, XIV-XV საუკუნეების გამოცდა არყევს, მაგრამ არ ანგრევს ამ 

პროტოევროპულ სტრუქტურებს. როგორც მე ვფიქრობ, ეს წიგნი აგებულია იმავე 

პრინციპით, როგორც თავად ისტორია, _ ზემოთ ჩამოთვლილი შრეების 

ჩამოყალიბების ქრონოლოგიური წესრიგის შესაბამისად. ასეთი მიდგომა 

ითვალისწინებს ისტორიული პერიოდების ეტაპურ განხილვას, რომელიც, 

ვიმედოვნებ, არ მოაწყენს მკითხველს: მას შეხვდება მრავალი ახალი სახე და საკამათო 

საკითხი, რომლებიც მნიშვნელოვანია თანამედროვეობის და ერთიანი ევროპული 

სივრცის პრობლემების გასაგებად. 

 ევროპის პირველი მონახაზი 

IV—VIII საუკუნეები  

 ანტიკურობიდან შუა საუკუნეებზე გადასვლა არის ისტორიოგრაფიული პირობა, 

რომელიც უდავო რეალობად წარმოდგება მათთვის, ვინც ამოცანად დაისახავს 

ევროპის ისტორიის მსვლელობის გაგებას. რა თქმა უნდა, აქ მხედველობაში არ 

ვღებულობთ გამარტივებულ კონცეფციებს, რომლებიც გაჩნდა XVIII საუკუნეში და 

იარსება XX საუკუნის შუა წლებამდე: მათ თანახმად, ეს გადასვლა ატარებდა 

კატაკლიზმის ხასიათს. პატივცემულ ისტორიკოსს შეეძლო დაეწერა, მაგალითად, 

რომ რომის იმპერია თავს სიკვდილით არ მომკვდარა, არამედ იქნა მოკვდინებული: 

სწორედ ამ მკვლელობის შედეგად დაიბადა შუა საუკუნეები. დღესდღეობით 

ისტორიკოსები მიიჩნევენ, რომ ანტიკურობიდან შუა საუკუნეებზე გადასვლა იყო 

ევოლუციის ხანგრძლივი შედეგი, მთლიანობაში პოზიტიური პროცესისა, თუმცა ის 

ასევე აღნიშნულია მთელი რიგი სისასტიკეებითა და შეუწყნარებელი ფაქტებით. ეს 

ცვლილება რომ აღვნიშნოთ თანამედროვე ისტორიკოსების შეხედულებებში, 
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დღესდღეობით IV საუკუნიდან VIII საუკუნემდე პერიოდის აღნიშვნისთვის 

უპირატესობას ანიჭებენ გამოიყენონ გამოთქმა „გვიანი ანტიკურობა“.ჩემი აზრით, ის 

უკეთესად შეესაბამება იმას, თუ როგორ ვითრდება ისტორიული პროცესი, რომელიც 

როგორც წესი მიედინება ევოლუციის გზით, რამდენადაც რევოლუზიები ხდება 

იშვიათად და ხანდახან მხოლოდ წარმოადგენენ როგორც ასეთს, მაინც მიუხედავად 

იმისა, რომ შუა საუკუნეების წარმოქმნა არ მომხდარა მყისიერად, ის გახდა 

კარდინალური ცვლილება ევრაზიის კონტინენტის დასავლური ნაწილის ისტორიაში. 

ამერიკელი ისტორიკოსმა პატრიკ გირმა (Geary) დამაჯერებლად უჩვენა, რომ 

მეროვინგული პერიოდი ჯერ კიდევ არ განეკუთვნება შუა საუკუნეებს, არამედ 

წარმოადგენს სწორედ იმ გვიან ანტიკურობას, ხანგრძლივ გარდამავალ ფაზას, 

რომელშიც იწყებს ჩასახვას ევროპა. ეს მიმდინარეობს რომის იმპერიაში მაშინ, როცა 

ქრისტიანობის მასიური და გაცხარებული გავრცელებაა, რომელიც, როგორც ჩვენ 

ვიცით, იწყება იმპერატორ კონსტანტინეს მიერ რწმენის თავისუფლების შესახებ 

ბრძანების, ეგრეთწოდებული მილანის ედიქტის გამოცემის მომენტიდან, 313 წლიდან 

_ და გრძელდება მომენტამდე, როცა იმპერატორმა თეოდოსი I-მა, რომელიც 

გარდაიცვალა 395 წელს, ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოაცხადა. ამ 

გადაწყვეტილებას პირდაპირი კავშირი აქვს ევროპის ისტორიასთან, ვინაიდან 

თეოდოსიმ სიკვდილის წინ რომის იმპერია გაყო ორ ნაწილად და თავისი შვილები 

დანიშნა მათ იმპერატორებად: ჰონორიუსი _ დასავლეთში, არკადი _ აღმოსავლეთში. 

შემდგომში ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ დასავლეთ იმპერიის განვითარების 

თვისებურებებზე. 

ქრისტიანობის გავრცელება  

წმინდა ავგუსტინე 

 ევროპის წარმოქმნის პროცესში, რომელსაც შევეცდებით მივყვეთ, 

უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულა ორმა მოვლენამ, რომელიც მიეკუთვნება IV – V 

საუკუნეების პერიოდს. პირველი მათგანი არის ქრისტიანული სწავლების ცენტრის, 

გულისგულის შემუშავება ბიბლიისა და ახალი აღთქმის საფუძველზე: ამ შუაგულს 

ეკლესიის მამები მემკვიდრეობად დაუტოვებენ შუა საუკუნეებს. ეს წიგნი სულაც არაა 

შესაფერისი ადგილი იმისათვის, რომ სრულად აღვწეროთ ქრისტიანობის 

დამაარსებლების ცხოვრება და შრომები. მე შევჩერდები მხოლოდ ორ მათგანზე, 

რადგან მათ უდიდესი წვლილი შეიტანეს ევროპული კულტურის ჩამოყალიბებაში. 

პირველია წმინდა იერონიმე (დაახლ. 347-420), რომლის ცხოვრებაც გავიდა 

დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის, სადაც მან თავისი განდეგილობის მრავალი 

წელი გაატარა, და არ შეიძლება ითქვას, რომ მისი პიროვნება ერთმნიშვნელოვნად 
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დაკავშირებულია ევროპის მომავალთან, მაგრამ აქ მის შესახებ ვახსენე მისი 

ცხოვრების მთავარი ნაშრომის გამო. მხედველობაში მაქვს ბიბლიის თარგმანი 

ლათინურად ძველებრაულიდან და არა მაშინ არსებული ბერძნული თარგმანიდან, 

ეგრეთ წოდებული სეპტუაგინტადან, რომელსაც არასრულყოფილად მიიჩნევენ. 

იერონიმეს თარგმანი აქტიურად იქნება გამოყენებული მთელი შუა საუკუნეების 

განმავლობაში, პერიოდულად დაექვემდებარება გადამუშავებას, რომელთაგანაც 

ყველაზე საინტერესო შესრულებული იქნა XIII საუკუნის დასაწყისში პარიზის 

უნივერსიტეტში რედაქციის მიხედვით, რომელიც შეასრულა IX საუკუნეში კარლოს 

დიდის მრჩეველმა, ანგლოსაქსმა ალკუინმა. ამ ვერსიამ მიიღო ვულგატის 

სახელწოდება. 

 ეკლესიის კიდევ ერთი მამა, წმინდა ავგუსტინე (354-430), ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ფიგურაა მოციქულ პავლეს შემდეგ ქრისტიანობის გავრცელებისა და განვითარების 

საქმეში. ეს არის შუა საუკუნეების უდიდესი მასწავლებელი. მე ვახსენებ მხოლოდ მის 

ორ ნაშრომს, რომელთაც ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვთ ევროპის 

ისტორიისთვის. პირველია გახსენება მისი ქრისტიანობაში მოქცევის შესახებ, 

რომელიც გამოქვეყნებულია სათაურით „აღსარებანი“, და რომლებიც არა მარტო 

ყველაზე კითხვად წიგნებს წარმოადგენდნენ მთელი შუა საუკუნეების მანძილზე, 

არამედ, თუ უფრო ფართოდ გადავხედავთ მათ მნიშვნელობას, საფუძველი დაუდეს 

მთელ რიგ ინტროსპექტიურ ავტობიოგრაფიებს. 

 მისი მეორე ცნობილი თხზულება, იმდენად ობიექტური, რამდენადაც სუბიექტურია 

„აღსარებანი“ _ წიგნი „ღვთის ქალაქისთვის“, რომელიც დაიწერა 410 წელს ალარიხის 

წინამძღოლობით ვესტგოთების მიერ რომის გაძარცვის შემდეგ. ეს მოვლენა რომ 

ჩამოვიცილოთ, რომელმაც თავზარი დასცა როგორც რომის იმპერიის ძირძველ 

მაცხოვრებლებს, ისე ახალ ქრისტიანულ მოსახლეობას, აიძულა რა ერწმუნათ 

სამყაროს სწრაფი აღსასრული, ავგუსტინე უარყოფს შიშს ათასწლეულის აღსასრულის 

წინაშე: ის ამტკიცებს, რომ სამყაროს აღსასრული მოხდება სადღაც შორეულ 

ომავალში, ხოლო როდის, მხოლოდ ღმერთისთვის არის ცნობილი, მაგრამ, ალბათ, 

მალე არა; ამავე წიგნში ის წამოაყენებს ურთიერთმიმართების პროგრამას „ღვთის 

ქალაქსა“ და „ადამიანთა ქალაქს“ შორის. ის რამდენიმე ასწლეულის მანძილზე იყო 

ევროპული ფილოსოფიური აზროვნების ერთერთი მთავარი ტექსტი. 

 ავგუსტინეს სწავლება ხშირად დაჰყავთ შემდეგ განსაზღვრებამდე: „უპირობო 

წინასწარ განსაზღვრის და ღვთის მხსნელი ნების დოქტრინა მის განსაკუთრებულ 

გაგებაში, რომელიც შემუშავებული იქნა ავგუსტინეს მიერ ცხოვრების უკანასკნელ 

წლებში“. სინამდვილეში ავგუსტინეს ფილოსოფია გაცილებით რთულია და არ 
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დაიყვანება უბრალო წინასწარ განსაზღვრამდე. უფრო ზუსტი იქნებოდა, თუმცა ესეც 

გულისხმობს ასევე გარკვეულ გამარტივებას, განვსაზღვროთ მისი სწავლება როგორც 

თავისუფალ ნებასა და მადლს შორის წონასწორობის პოვნის მცდელობა. შუა 

საუკუნეების ყოველი ფილოსოფოსი ამა თუ იმ ხარისხით იყო ავგუსტინეს 

მიმდევარი; ამას გარდა ხშირად ლაპარაკობენ პოლიტიკურ „ავგუსტინიზმზე“ და 

ავგუსტინეს მიაწერენ სერიოზულ გავლენას შუა საუკუნეების მმართველებზე, 

აცხადებენ რა მათ „მისწრაფებას შეცვალონ უბრალო სახელმწიფოებრივი 

მართლმსაჯულება გარკვეული ზემოდან მოცემული სამართლიანობით, და 

საეკლესიო მართლმსაჯულებით“, _ ამ თეოკრატიულ ინტერპრეტაციას ხშირად 

აკრიტიკებდა კარდინალი ლუბაკი; თუკი ვილაპარაკებთ პოლიტიკურ 

ავგუსტინიზმზე შუასაუკუნეობრივ ევროპაში, მაშინ საჭიროა განვსაზღვროთ ის, 

როგორც ძალაუფლებაში მორალური და რელიგიური ღირებულებების დანერგვის 

მცდელობა, ამასთანავე ღვთისა და კეისარის გამიჯვნის დაცვით, ავგუსტინიზმი 

ერთერთი უძველესი მიმდინარეობა ევროპულ პოლიტიკურ იდეოლოგიაში, რომლის 

სრულიად განდევნა შუა საუკუნეების დასასრულს ვერ შეძლო სხვა, სრულიად 

საწინააღმდეგო ბუნების მიმდინარეობამ _ მაკიაველიზმმა. ამას გარდა, ავგუსტინემ 

შუა საუკუნეებს უანდერძა მონასტრული ცხოვრების წესების კრებული, ერთადერთი, 

რომელმაც გაუძლო ბენედიქტელთა წესდებასტან მეტოქეობას. წმინდა ავგუსტინეს 

წესდება ძირითადად ეხებოდა ქალაქურ მონაზვნობას, და პირველ რიგში მას 

დაიცავენ კანონიკოსები, რომლებიც ეკუთვნიან რეგულარულ სამღვდელოებას1. 

 ავგუსტინეს თხზულებათა მრავალი ხელნაწერი ასლი დაიკარგა, მაგრამ, 

მიუხედავად ამისა, შემორჩა „აღსარებანის“ 258 ეგზემპლიარი, 376 ასლი „ღვთის 

ქალაქისთვის“ და 317 „კანონები“. 
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