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Ճարտարապետության հիմունքներ

Համաշխարհային արվեստի կարևոր մաս է
կազմում ճարտարապոտությունը, այն հատկա-

պեսպատվավորտեղէգրավումհայարվեստում։

Արվեստիպատմությունևտեսությունուսանելիս

չափազանց կարևոր է ծանոթանալ ճարտարա-

պետության հիմնական հասկացություններին և

իմանալ`որոնքենճարտարապետությանևմյուս

արվեստներիմիջևեղածընդհանրություններնու

տարբերությունները: Ճարտարապետությունը

որքաննյութական,նույնքանևվերացականար-

վեստէ:Այնքննելու, վերլուծելուևգնահատելու

համար անհրաժեշտ է տիրապետել մասնագի-

տականգիտելիքների՝դրաբնույթիևառանձնա-

հատկությունների մասին, այլ խոսքով՝ հասկա-

նալճարտարապետությանլեզուն։

Ճարտարապետությունըբարդհումանիտար-

տեխնիկականասպարեզ է։Այն իր մեջպարու-

նակումէգեղարվեստական-կերպարային,ինժե-

ներական-կառուցողական և գործառույթային-

տեխնոլոգիական բաղկացուցիչներ, և հաճախ

ոչճարտարապետական բաժինների ուսանողնե-

րըդժվարանումենընկալելայնամբողջությամբև

արդյունքումմեկնաբանումենճարտարապետու-

թյունը որպես կերպարվեստի ճյուղ կամ որպես

զուտ պատմական-մշակութային գիտություն։

Հայալեզուգրականությանմեջառայժմշատչեն

ճարտարապետության տեսությանը նվիրված

աշխատությունները՝իտարբերությունհայճար-

տարապետությանպատմության, որնավանդա-

բարառաջնահերթությունէվայելումհայկական

գիտականասպարեզում։Սաորոշդժվարություն-

ներ է ստեղծում ուսումնառության կազմակերպ-

ման գործում։Սույն դասագիրքը կոչված է որոշ

չափով լրացնել այդ բացը։ «Ճարտարապետու-

թյան հիմունքներ»-ից ընթերցողըտեղեկություն-

ներ կքաղի ճարտարապետության ընդհանուր

դրույթների և սահմանումների մասին, ճարտա-

րապետական հորինվածքի մասին, տարրական

պատկերացումներ կկազմի ճարտարապետա-

կաննախագծի, գծագրերի մասին, կկարողանա

կարդալդրանք,կծանոթանածավալատարածա-

կան հորինվածքի և տեկտոնիկ համակարգերի

հիմնականտեսակներին,ճարտարապետության

արտահայտչամիջոցներին, ինչպես նաև ընդ-

հանուր պատկերացում կկազմի շենքի կառուց-

վածքի մասին։ Դասագրքի կարևոր հատված է

կազմումճարտարապետականոճերիննվիրված

բաժինը։Հարկէնշել,որմենքանդրադարձելենք

հիմնականումարևմտյաներկրներիճարտարա-

պետականուղղություններին,թողնելովմնացած

ոճական ուղղություններն առանձին ուսումնա-

սիրությանհամար,քանիորհամընդհանուրընդ-

գրկումը չափազանց մեծ ծավալ կկազմեր։ Այս

շարքում բավականին սեղմ ներկայացրել ենք

հայկական ճարտարապետության ոճական և

հորինվածքային առանձնահատկությունները,

հաշվիառնելով,որարվեստաբանությանբաժնի

ուսանողները առանձին դասընթացով մանրա-

մասնորեն ծանոթանում են հայկական ճարտա-

րապետությանպատմությանը։Ոճերըդասագըր-

քումներկայացվումենիրենցպատմահասարա-

կականհիմնավորմամբ,հիմնականհատկանիշ-

ներովևօրինակներով,ինչպեսնաևուղղորդում-

ներով դեպի ճարտարապետական - տեսական

աշխատությունները։Դասագիրքըհամալրվածէ

հարուստիլյուստրատիվնյութով,ճարտարապե-

տական հիմնական եզրույթների հայ-ռուսերեն

բառարանով, որում եզրույթների մեծ մասը նաև

բացատրվածէ,ևընթերցանությանհամարառա-

ջարկվող գրականությամբ։ Թեև, ինչպես նշվեց,

այն նախատեսված է արվեստագիության բա-

ժիններիուսանողներիհամար,որպեսլրացուցիչ

ձեռնարկկարողէօգտակար լինելնաևմշակու-

թաբանության, զբոսաշրջության հետ առնչվող

և այլ հումանիտար մասնագիտությունների հա-

մար, ինչպես նաև ճարտարապետությամբ հե-

տաքրքրվողլայնհասարակայնությանհամար։

ՆԱԽԱԲԱՆ

Հիսունտարի`կեսդարպահանջվեց,որհասկանայի,թե

ինչէիրականումճարտարապետությունը:

ՄիսվանդերՌոէ
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Ճարտարապետությունը (հունարեն՝

ἀρχιτέκτων1,լատիներենarchitectura)մարդուկող-

միցստեղծված,նրաբանականկյանքնուգործու-

նեությունըապահովողևկազմակերպողնյութա-

կանմիջավայրէ:Այնմարդկանցաշխատանքը,

կենցաղը և հանգիստըտարածության մեջ կազ-

մակերպելուարվեստէ։Ճարտարապետությունը

շենքերևշինություններնախագծելուևկառուցե-

լուարվեստէ:Այնկարելի էսահմանելնաևոր-

պես միջավայրի կամ շինության նախագծում՝

սկսած բնակավայրերից և բաց տարածքներից

մինչևառանձինծավալները,ընդհուպմինչևվեր-

ջիններիս ինտերիերի, կահույքի, զանազան այլ

իրերիձևավորումը:Ճարտարապետությունըայն

արվեստնէ,որըտարածության,լույսիևնյութա-

կան ծավալների համադրմամբ կազմակերպում

է մարդու կենսամիջավայրը։ Ըստ ֆրանսիացի

հռչակավորճարտարապետԼեԿորբյուզյեիբա-

նաստեղծական ձևակերպման, ճարտարապե-

տությունը վարպետությամբ, ճշմարտությամբ և

հրաշքովստեղծվածձևիուլույսիխաղէ2:

Ճարտարապետությունը մարդկության մշա-

կույթիչափազանցկարևորմասէկազմում,այն

ըստ էության մարդու ստեղծած երկրորդ՝ ձեռա-

կերտ բնությունն է, որումանմիջականորենար-

տացոլվումենտվյալժամանակաշրջանիևերկ-

րի նյութական, քաղաքական, հասարակական

կյանքը, գեղագիտական պատկերացումները,

կրոնը, մշակութայինավանդույթները:Բացիհո-

գեբանական ներգործությունից, ճարտարապե-

տությունը՝իտարբերությունմյուսարվեստների,

ստեղծումէհարատևնյութականմիջավայր,որը

1ἀρχι նշանակումէ«ավագ»,և τέκτων – «կառուցող»
2Տես՝LeCorbusier,Versunearchitecture,Paris,1923.

կարևոր դերակատարություն է ունենում մարդու

ողջկյանքիընթացքում:

Ճարտարապետությունը աշխարհի գեղար-

վեստական ընկալման և մեկնաբանման ձևե-

րից մեկն է, այն ամենահին ու ամենաազդեցիկ

արվեստներից մեկն է: Դրա գեղարվեստական

կերպարները ստեղծվում են տարածական մի-

ջավայրիձևափոխմանմիջոցով,այդձևաստեղծ-

մանհամարհիմքենծառայումճարտարապետի

կողմիցյուրացվածբնության,ինչպեսնաևմարդ-

կային հասարակության օրենքները: Ճարտա-

րապետությանարվեստլինելըերբեմնկասկածի

տակէդրվումիրխիստօգտավետությանպատ-

ճառով:Այո,ճարտարապետությունըչիպատկե-

րումբնությունը,ինչպեսկերպարվեստը(դահիմ-

նականում վերաբերում է իրապաշտական ար-

վեստին): Բայցայն նմանվում է բնությանը մեկ

այլ առումով, ճարտարապետությունը նույնպես

ստեղծում է նոր՝ ձեռակերտ միջավայր, և հենց

դրանովէլարվեստէ:Նյութըտարածությանմեջ

կազմակերպելով, ճարտարապետությունը կեն-

դանացնում է վերացական գաղափարները գոր-

ծադրելով նյութի այնպիսի  հատկություններ,

ինչպիսիքեն՝չափը,ծավալը,զանգվածը,կարծ-

րությունը, ճկունությունը, ծանրությունը, գույնը,

թափանցիկությունը, մակատեսքը3 և այլն: Այս-

պիսով, ճարտարապետությունն ինքնին և՛ նյու-

3 Մերտեքստում օգտագործել ենք որոշտարածված
եզրույթներիհայերենտարբերակները։Որպես«ֆակ-
տուրա»բառիհայերենտարբերակօգտագործելենք
մակատեսքբառը։Նշենքսակայն,որ«ինտերիեր»-ի
իմաստովմասնագիտականգրականությանմեջառա-
ջարկվում են ներսույթ, ներսերևույթ, ներտարածք
եզրույթները։ Մենք  պահպանել ենք ինտերիեր և
էքստերիերեզրույթները։

ՄԱՍI.
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆՀՈՐԻՆՎԱԾՔ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸՆԴՀԱՆՈՒՐՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Ճարտարապետությունը մարդկության հիմնական

տարեգիրքնէ»։

ՎիկտորՀյուգո
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Ճարտարապետության հիմունքներ

թական բարիք է, և՛ հոգևորարժեք:Այն մարդու

մշտական ուղեկիցն է և ներգործություն ունի

իր բարոյական, գեղագիտական, նաև հայրե-

նասիրական գիտակցության մեջ: Չնայած իր

մշտականներկայությանը,կամգուցեհենցդրա

պատճառով, ճարտարապետության լեզուն բո-

լորինչէհասու:Բաննայնէ,որլինելովամենա-

նյութական արվեստը, այն միևնույն ժամանակ

ամենավերացականնէ,քանիորխոսում էմար-

դու հետ թվերի (չափերի) և նշանների լեզվով,

ուստիդիտողըպետքէունակ լինիմեկնաբանել

այդ նշաններն ու ռիթմերը՝ դրանք հասկանալու

համար: Իհարկե սրանում գեղագիտական հա-

կասություն կա, սակայն պատրաստված դիտո-

ղը, ով ծանոթ է ճարտարապետության լեզվին,

հեշտությամբ հաղթահարում էայն և ընթերցում

է ճարտարապետությունը,  ստանալով գեղագի-

տականհաճույք։

Ինչպես և գեղանկարչությունը կամ գրաֆի-

կան, ճարտարապետությունը նույնպես պարու-

նակում է հարթության, գծի, գույնի, մակատես-

քի, ռիթմի, լուսաստվերի, հավասարակշռության

հասկացությունները, իսկդրանցիցառավելայն

տիրապետում է խորությանը, զանգվածին, ինչ-

պեսքանդակագործությունը,ևվերջինիցառավել

ճարտարապետությունը ունի նաև ներքին տա-

րածություն4:

Հնադարում շինությունները կառուցվում էին

նախևառաջ մարդուն բնությանանբարենպաստ

պայմաններից պաշտպանելու համար: Դարե-

րի ընթացքում ճարտարապետությունը զարգա-

ցավ պարզունակ հյուղակից մինչև այսօրվա

բարդ հորինվածքները, հարստանալով ու լրաց-

վելով գեղագիտական, հասարակական, մշա-

կութային, քաղաքական, արտադրական և այլ

գործառույթներով:Այժմճարտարապետությունը

և՛ արտադրամիջոց է (գործարաններ, էլեկտրա-

կայաններ ևայլն), և՛ մարդու գոյությանհամար

անհրաժեշտնյութականհիմք(բնակելիևհասա-

րակականկառույցներ):

Բոլոր արվեստների մեջ ճարտարապետու-

թյունն ամենաբարձր բարոյագիտական բովան-

դակությունն ունի, այն օժտված է հասարակա-

կանիմաստովևմեծպատասխանատվությամբ:

4 Ճարտարապետության համեմատական տեղի մա-
սին մյուս արվեստների շարքում տե՛սВиппер Б. Р., 
Введение в историческое изучение искусства, Москва,
2004.

Դրաազդեցությունը,ինչպեսասվեցարդեն,բազ-

մապատկվումէմշտականներկայությամբ:Ճար-

տարապետը հասարակական պատվեր է կա-

տարում,ինչըերբեմնխոչընդոտէդառնումնրա

նորարարական ստեղծագործական մտքի հա-

մար,ևերբեմննախագծերըչենիրականացվում,

դառնալովայսպեսկոչված«թղթեճարտարապե-

տություն»։Սակայնվերջինտարիներիշինարա-

րականտեխնոլոգիաներնայնպիսիառաջընթաց

ենապրել, որայժմ հնարավոր է իրականացնել

ճարտարապետիամենահամարձակգաղափար-

ները:

Թեև ենթարկվելով հասարակականպահան-

ջին,ճարտարապետությունըմիևնույնժամանակ

հասարակական հարաբերություններ է ձևավո-

րելու:Սենյակների,սրահներիկամթաղամասերի

որոշակի դասավորությամբ այն միացնում կամ

անջատումէմարդկանց;դրանցչափերի, լուսա-

վորության,գույնի,կահավորանքիընտրությամբ

կազմակերպում է մարդու հասարակական, ար-

տադրական,անձնականկյանքնուկենցաղը։Այն

մարդուն թելադրում է անգամ վարվեցողության

ձև:Օրինակ,տաճարում,ակումբումկամուսում-

նական հաստատությունում վարվեցողության

կանոններըխիստտարբերենիրարից։Արտացո-

լելով հասարակության կառուցվածքը, ճարտա-

րապետությունը նաև հասարակական դիրքի և

հեղինակությաննշանէդառնում:

Ճարտարապետությունը գաղափարակիր

արվեստ է, հիշենք Հին Հռոմում կայսրության

հզորությունը մարմնավորող հասարակական

կառույցները կամ խորհրդային ստալինյան

ժամանակաշրջանի շինությունները: Ավելորդ

է նշել, որ ճարտարապետությունը մշակված

հորինվածքներովսերտորենկապվումէայսկամ

այնկրոնիհետևարտացոլումէկրոնականգա-

ղափարներ:

Ճարտարապետությունը մեզ տեղեկություն-

ներէհաղորդումտարբերժամանակներումապ-

րած մարդկանց մասին, այսպիսով ստեղծելով

մշակութային հիշողություն: Պատմության մեջ

իրար հաջորդող ճարտարապետական ոճե-

րը պայմանավորված են տվյալ երկրի և տվյալ

ժամանակաշրջանի զարգացման աստիճանով,

տնտեսականևտեխնոլոգիականձեռքբերումնե-

րով,գեղագիտականպատկերացումներով:

Վերջապես, ճարտարապետությունը մյուս

արվեստներիպեսբավարարում է մարդու գեղե-

ցիկիպահանջը:
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Կարելի է ասել, որ ճարտարապետության

գործառույթների ցանկը սկզբունքորեն համընկ-

նում է մշակույթի հիմնական գործառույթների

հետ,դրանքծառայումենմարդկայինհասարա-

կության գոյատևմանն ու զարգացմանը՝ բարե-

նպաստպայմաններստեղծելովդրանցհամար:

Ճարտարապետության երեք կարևորագույն

բնորոշիչներնեն՝օգտավետությունը,ամրությու-

նըևգեղեցկությունը:Այսերեքբաղկացուցիչնե-

րի կատարելությամբ է պայմանավորվում ճար-

տարապետական երկի հաջողությունը:Firmitas,

Utilitas, Venustas՝ առաջին անգամ այս երեք

հատկություններըձևակերպելէIդարիհռոմեա-

ցիգիտնական,ճարտարապետությանտեսաբան

Վիտրուվիոսը իր հռչակավոր «Ճարտարապե-

տությանմասին»աշխատությանմեջ5:

Ճարտարապետական գիտությունը, ինչպես

ևայլգիտությունները,իրտեսությանմեջառանձ-

նացնում է մի շարք կատեգորիաներ, որոնցում

արտահայտվածենճարտարապետությանառա-

վել կարևոր հասկացությունները։ Դրանց շար-

քում հարկ է նշել ճարտարապետական հորին

վածքը,ծավալատարածականհորինվածքը,ար

խիտեկտոնիկան,տեկտոնիկհամակարգը,ճար

տարապետականձևը,ծավալը,տարածությունը,

ճարտարապետական միջավայրը, գործառույ

թը, կառուցվածքը (շինարարական լուծումների

իմաստով)ևներքինկազմությունը(ըստգործա-

ռույթայինբաժանումներիկամըստկառուցված-

քային բաժանումների)։ Ճարտարապետական

երկըվերլուծելիսգործադրումենճարտարապե-

տության հետևյալ հինգ կարևորագույն հասկա-

ցությունները.

1. Չափ, որի ընդհանրական հասկացության

մեջմտնումենզանգվածը,բացարձակչա-

փը,ճարտարապետականմասշտաբը,ռիթ-

մը,նյուանսնուկոնտրաստը։

2. Երկրաչափություն, որի հասկացության

5 Տես՝ Витрувий Марк Поллион. Об архитекту-
ре / Пер. Ф. А. Петровского - Москва: Изд-во Всес. 
Академии архитектуры, 1936. XX դարասկզբին
այս կանոնը վերանայվել է ֆունկցիոնալիզմի և
կոնստրուկտիվիզմի հետևորդների կողմից։ Հատկա-
պես գեղեցկության պարագան դուրս է մղվել որպես
ինքնուրույն հասկացություն, այն ստորադասվել է
օգտավետությանը և կառուցվածքի տրամաբանու-
թյանըորպեսվերջիններիսուղղակիպարզածանցյալ:
Այստեսակետը,սակայն,բազմիցսժխտվեցճարտա-
րապետությանհետագազարգացմանընթացքում։

մեջմտնումեներկրաչափականձևերիօգ-

տագործումը,ճակատներիմասնահատում-

ները, մանրամասների կիրառումը, դրանց

երկրաչափականձևնուդասավորությունը։

3. Համաչափություն,որիհասկացությանմեջ

մտնում է համաչափական համակարգերի

կիրառումը։

4. Փոխենթակայություն, որի հասկացության

մեջմտնումենձևերիմիասնականությունն

ուփոխենթակայությունը,գլխավորիևերկ-

րորդականի ճիշտտեղաբաշխումը հորին-

վածքում։

5. Կողմնորոշում, որի հասկացության մեջ

մտնումէկառույցիկողմնորոշումըըստաշ-

խարհի կողմերի, ներքին տարածություն-

ներիբացվելնուկողմնորոշումըդեպիար-

տաքին միջավայր, մարդկանց շարժման

ուղեգծերը,հորինվածքիստատիկանևդի-

նամիկան,այսինքններքին շարժմանառ-

կայությունըկամբացակայությունը6։

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Տվեք ճարտարապետության սահմանումը։

Ինչպե՞ս էայնկապվածտվյալերկրիևժա

մանակաշրջանիհետ։

2. Ճարտարապետությունը արվե՞ստ է, թե ոչ։

Ճարտարապետությունը նյութակա՞ն ար

վեստ է, թե՞ վերացական։Ինչո՞վ է ճարտա

րապետությունը նման և տարբեր մյուս ար

վեստներից։

3.Ինչպե՞սէճարտարապետությունըձևավորում

հասարակականպահանջ ևպատմական հի

շողություն։

4. Որո՞նք են ճարտարապետության երեք հիմ

նականբնորոշիչները,ո՞վէառաջինանգամ

ձևակերպելդրանք։

5. Որո՞նք են ճարտարապետական գիտության

կատեգորիաները և հիմնական հասկացու

թյունները։



6 Տե՛սDonHanlon, Compositions inArchitecture, New
Jersey,2009,էջ3-7։
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Ճարտարապետության հիմունքներ

Ճարտարապետի մասնագիտությունը ունի

միշարքնեղմասնագիտացումներ:Դրանցշար-

քումկարելիէառանձնացնելծավալաշինությու-

նը,քաղաքաշինությունը,բնապատկերայինճար-

տարապետությունը, դիզայնը, հուշարձանների

պահպանումն ու վերականգնումը,  ճարտարա-

պետականգիտահետազոտությունը:

Սովորաբարճարտարապետասելով նկատի

ենունենումծավալաշինարարին:Սաառանձին

շինությունկամհամալիրինախագծողնէ:Ծավա-

լաշինարարըշենքիճարտարապետականհորին-

վածքը ստեղծելիս լուծում է բազմապիսիֆունկ-

ցիոնալ,էսթետիկականևկառուցողականխնդիր-

ներ։Նատեղաբաշխումէկառույցիմասերըըստ

գործառույթի, կազմում գլխավոր հատակագիծը

և հարկերի հատակագծերը, մշակում շենքի ճա-

կատները,դրանցհարդարանքը,մշակումէճար-

տարապետական մանրամասների՝ գոտիների

տրամատների, բացվածքների, բարավորների,

զարդաքանդակներիևայլնինկարվածքը,ևայդ

ամենը ներկայացնում է ճարտարապետական

նախագծիձևով։Քիչ չեն դեպքերնաև, երբ կա-

ռույցիհեղինակընախագծումէինտերիերիամեն

մի մանրուք, ընդհուպ մինչև լուսամփոփները,

պատուհանիբռնակները,կահույքըևայլն:

Քաղաքաշինարարը զբաղվում է բնակավայ-

րերի նախագծմամբ: Նա կատարում է բնակա-

վայրիտրանսպորտային գծերի՝ ճանապարհնե-

րի,փողոցներինախագծումը, կանաչգոտիների

տեղադբաշումը,բնակավայրիմեծհատվածների

ֆունկցիոնալգոտիավորումը,տեղակայելովմշա-

կութային կենտրոնը, արդյունաբերական և ար-

տադրականգոտին,առևտրիկենտրոնները,կա-

նաչապատման,հանգստիգոտիները,ուսանողա-

կանթաղամասը,վարչականկենտրոնը,բնակելի

թաղամասերը և այլ ֆունկցիոնալ հատվածներ:

Հասկանալիէ,որբնակավայրիայսօրինակամ-

բողջական նախագծումըառավել իրագործելի է

պետականհսկողությանպայմաններում:Քաղա-

քաշինարարնիրառջևդնումէտարբերմակար-

դակների խնդիրներ՝ սկսած քաղաքաշինական

համակարգային նախագծերից մինչև առանձին

տարածքների կառուցապատումը և բարեկար-

գումը: Քաղաքաշինարարը վերահսկում և կազ-

մակերպումէքաղաքիկենսընթացները:

Ճարտարապետության առանձին ճյուղ է

բնապատկերային (լանդշաֆտային) ճարտա

րապետությունը, որի մի ճյուղն է կազմում այ-

գիների ճարտարապետությունը: Բնապատկե-

րային ճարտարապետը կազմակերպում է բաց

տարածքները, հաշվի առնելով դրանց բնական,

ճարտարապետական և շինարարական բաղ-

կացուցիչները և գեղագիտական իմաստ է հա-

ղորդեում դրանց: Այստեղ կարևոր գործոններ

են հանդիսանում բնական լանդշաֆտը, ռելիե-

ֆը, ջրավազանների, բուսականության և ճար-

տարապետական կառույցների առկայությունը:

Նախագծելիս ճարտարապետը կարող է և՛

պահպանելգոյությունունեցողբնապատկերը,և՛

ստեղծելարհեստականը։Նամշակում է կանա-

չապատմանևհանգստիգոտիներինախագծերը:

Պետք է նշել սակայն, որ լանդշաֆտային ճար-

տարապետությունըգործունիմեծտեսադաշտի

կազմակերպմանհետ,դաավելիընդգրկունհաս-

կացությունէ,քանզուտայգիներինախագծումը,

որըկազմումէդրամիմասը։

Դիզայները,ինչպեսարդեննշվեց,ձևավորում

է կառույցի ներքին տարածությունները։ Լայն

առումով,իհարկե,դիզայներիմասնագիտությու-

նըավելի ընդգրկուն է, դիզայներները զբաղվում

ենամենատարբեր,այդթվումարդյունաբերական

իրերիձևավորմամբ:Սակայններքինտարածու-

թյան՝ ինտերիերի ձևավորմամբ դիզայներները

նույնպեսզբաղվումենմասնագիտորեն:Դիզայ-

ներըընտրումէկահավորանքիոճը,դրատեղա-

դրումը, ինտերիերի գունային, լուսային, ծավա-

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

«Ճարտարապետությունըմտածողությունէ,ոչթեմաս

նագիտություն»։

«Ես գնում եմ մարդկանց մոտ, որպեսզի ըմբռնեմ իմ՝

ճարտարապետիևշինարարիմասնագիտությանիմաստը»։

ԼեԿորբյուզյե
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լային լուծումները, նյութը, դրա մակատեսքը և

այլն:

«Եթեճարտարապետներըբավարարվեինհուշարձան

ներնամրացնելով՝առանցդրանցձևափոխման,ապա

կարժանանայինբոլորնրանցերախտագիտությանը,

ումհամարթանկենմերանցյալնումերպատմական

հուշարձանները»:

ԱնատոլՖրանս

Ճարտարապետականհուշարձաններիվերա

կանգնումըենթադրումէայնպիսիմասնագիտա-

կանմիջամտությունհուշարձանիճարտարապե-

տական կերպարում, որի հետևանքով պատմա-

կան հուշարձանում լրացվում են կորսված կամ

քանդվածհատվածներըևվերականգնվումէդրա՝

գիտականորենապացուցվածնախնականտես-

քը: Այդպիսով վերականգնվում, պահպանվում

և բացահայտվում է տվյալ հուշարձանի պատ-

մամշակութայինարժեքը:Կախվածհուշարձանի

պահպանվածության աստիճանից և նպատակ-

ներից վերականգնման մեթոդները տարբեր են։

Հուշարձանների վերականգնմամբ զբաղվում են

վերականգնող ճարտարապետները, կատարե-

լով այն ըստ համապատասխան կանոնների և

պահպանելով տվյալ ժամանակաշրջանի շինա-

րարական տեխնիկան, նյութը, ոճը7: Հիմնվելով

գիտական հետազոտությունների վրա, նրանք

լրացնում են հուշարձանի բացակայող մասերը,

օգտագործելով պահպանված բեկորները կամ

համալրելով դրանք նորերով, այդպիսով վեր

խոյացնելով մասնակի փլուզված հուշարձան-

ները:Ընկածօրիգինալբեկորներըիրենցտեղե-

րում տեղադրելով հուշարձանը վերականգնելու

մեթոդըկոչվումէանաստիլոզիս8:Սաամբողջա

կանվերականգնումնէ,որպեսօրինակկարողէ

7 Հուշարձանների վերականգնման ժամանակակից
սկզբունքների, նախապատրաստական հետազոտու-
թյան, վերականգնման նախագիծ կազմելու մասին,
ինչպեսնաևհայճարտարապետությանավանդական
շինարվեստի մասին մանրամասն տեղեկություններ
քաղելու համար տե՛ս Վ. Հարությունյան, Գ. Նալ-
բանդյան,Ա.Գրիգորյան«Ճարտարապետականհու-
շարձանների վերականգնումը» ուսումնական ձեռ-
նարկը,Երևան,2005:
8Anastylosis –ավերվածհուշարձանիվերականգնումը
դրա քանդված կառուցամասերից։ Կանոնական
կերպովայսմեթոդըկիրառվելէԱթենքիԱկրոպոլիսի
վերականգնմանժամանակXXդարիսկզբին՝Նիկոլայ
Բալանոսի կողմից, ով և հեղինակում է եզրույթի
անվանումը։

ծառայելԳառնիիտաճարիվերականգնումը:

Այն դեպքերում, երբ պահպանված մասերը

չափազանցքիչենևհնարավորությունչկահու-

շարձանը ամբողջությամբ վերականգնելու, այն

ուղղակի ամրակայում են իր առկա վիճակով,

այսինքն «պահածոյացնում», այս մեթոդը ան-

վանում են կոնսերվացիա: Այսպիսի օրինակ է

Արուճիպալատիամիրակայումը։Ամրակայման

ժամանակ հնարավոր է կիրառել նաև հատվա-

ծականկամմասնակիվերականգնումանաստի-

լոզիս մեթոդով, ինչպես դա արվել է Զվարթնոց

տաճարում:

Երբեմն հուշարձանը, որ կորցրել է իր գոր-

ծառույթային նշանակությունը, ուզում են կրկին

կյանքիկոչելզբոսաշրջությանհամար։Այսդեպ-

քում այն վերականգնում են իր ժամանակին

բնորոշ օրիգինալ շինարարական մեթոդներով,

ընդորումկարողեններմուծելևժամանակակից

սարքավորումներ,օրինակլուսայինսարքերկամ

այլպարագաներ։Այսդեպքումկիրառումենռե

գեներացիայի՝ վերականգնման և ռեաբիլիտա

ցիայի՝ հարմարեցման մեթոդները, որոնցով հու-

շարձանը վերականգնվում  և շահագործվում է՝

համապատասխանիրնախնականմշակութային

ևգործառույթայիննշանակության։

Եթե հուշարձանը որոշում են վերականգնել

և օգտագործել ժամանակակից կարիքների հա-

մար, այն համապատասխան նորոգությունների

միջոցով հարմարեցնում են նոր գործառույթին,

օրինակ տաճարը օգտագործում որպես համեր-

գասրահ, դղյակն օգտագործում որպես հյուրա-

նոցևայլն,սաադապտացիայիմեթոդնէ։

Երբեմն հուշարձանի մասին պահպան-

ված կան միայն գրավոր տեղեկություններ, իսկ

հուշարձանն ինքն իսպառ կորսված են։ Այս

դեպքումզուտգրավորտեղեկություններիհիման

վրահուշարձանիվերականգնումըկոչումենվե

րակառուցում։ Լիովին կորսված հուշարձաննե-

րը,որոնցմասինանգամգրավորտեղեկություն-

ներն են սուղ ևանորոշ, երբեմնվերաստեղծում

են:Իհարկե, նշվածերկու մեթոդները չիկարելի

համարել վերականգնում, իսկվերաստեղծվածը՝

պատմականհուշարձան,սակայնայսքայլինեն

դիմում, երբ վերաստեղծվող հուշարձանը որևէ

համալիրիկարևորևանհրաժեշտմասէկազմում

(ինչպես, օրինակ,Վենետիկի ս. Մարկոսի հրա-

պարակի զանգաշտարակը): Կորստից փրկելու

համարերբեմնհուշարձաններընաևփոխադրում

ենայլվայր:
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Ճարտարապետության հիմունքներ

Ճարտարապետական գիտահետազոտու

թյունընվիրվումէճարտարապետությանուսում-

նասիրությանըթե՛պատմականորենևթե՛տեսա-

կանորեն:Այնկարողէնվիրվածլինելճարտարա-

պետությանփիլիսոփայությանը կամտեսական

այլ հարցերին՝ գեղարվեստական կերպարին,

ոճականառանձնահատկությանըևզարգացում-

ներին, գործառույթին, ճարտարապետության

լեզվին,որըստեղծվումէշինարարականտարրե-

րիևկոնստրուկտիվլուծումների,հարդարանքիև

այլգործոններիընտրությամբ։Պատմականորեն

այն կարող է նվիրված լինել հուշարձանի կամ

հուշարձանախմբի կառուցման պատմությանը,

տիպաբանությանը, ոճական, հորինվածքային

վերլուծությանը, ավերված հուշարձանների վե-

րականգնման նախագծերի գիտական հիմնա-

վորմանը, ծագումնաբանական հարցերին, ծա-

վալատարածական լուծումների օրինաչափու-

թյուններին, պատմական և մշակութային զու-

գահեռների անցկացմանը, վիմագրությունների

վերծանմանը,հարդարանքինևայլն:Դրակար-

ևորմասենկազմումհնագիտականպեղումները,

դրանց փաստագրումը, պատերի բացումները,

զոնդաժըևայլն:

Ճարտարապետությանը նվիրված գիտա-

կան աշխատությունները՝ հոդվածները, թեզե-

րը, զեկուցումները կազմվում են ըստ գիտական

աշխատություններին ներկայացվող ընդհանուր

պահանջներիևունենիրենցառանձնահատկու-

թյունները:Դավերաբերումէնաևուսանողական

կուրսային և ավարտական աշխատանքներին9:

Հակիրճանդրադառնանքայդկանոններին։

Ավարտականաշխատանքը, ինչպես և թեզը՝

բացառությամբ որոշ հատուկ դեպքերի, պետք

է բաղկացած լինի ներածությունից, եզրակա-

ցությունիցևբուննյութիշարադրանքիմիքանի

գլուխներից:Հավելյալմասենկազմումգրակա-

նության ցանկը, կարևոր հատված է կազմում

պատկերաշարը: Կարող են ներկայացվել նաև

զանազան համեմատական աղյուսակներ և այլ

հավելյալնյութեր։

Ներածության մեջ հիմնավորվում է թեմայի

ընտրությունը և կատարվում է տվյալ թեմայով

9 Այս հատվածը կոչված է օգնելու ուսանողներին
կուրսային, ավարտական կամ մագիստրոսական
թեզգրելու:Հասկանալիէ,որճարտարապետությանը
վերաբերող գիտական ուսումնասիրությունները կա-
րող են նաևազատ ոճով շարադրված լինել՝խնդրին
համապատասխան:

գոյություն ունեցող գրականության տեսություն:

Մատնանշվումէաշխատանքիհիմնականնպա-

տակը,ըստորիևառանձնացվումենխնդիրները:

Ներկայացվում է ուսումնասիրման մեթոդը: Նե-

րածությանմեջկարողէներկայացվելնաևորևէ

հիմնականտեղեկություն՝պատմա-մշակութային

ակնարկ, բնակլիմայական տվյալներ, կամ եթե

աշխատությունը նվիրված է առանձին արվես-

տագետի ստեղծագործությանը՝ կենսագրական

տվյալներ:

Աշխատությանհիմնականմարմինըկազմում

է բուն գիտահետազոտությունը:Եթեայն վերա-

բերում է ճարտարապետության տեսությանը,

բաժանվումէըստթեմաների,եթեվերաբերումէ

առանձին հուշարձանի, ապա հետազոտության

ալգոռիթմը կազմվում է հետևյալ կերպ։

Ճարտարապետական երկի քննությունը հարկ

էկառուցելընդհանուրիցդեպիմասնավորը,այ-

սինքն սկսելով քննվող ճարտարապետական

երկիաշխարհագրական դիրքից և կլիմայական

պայմաններից, դրա տեղադրումից տվյալ տե-

ղանքում, ապա անցնել գլխավոր հատակագ-

ծի քննությանը՝ կառույցի կամ համալիրի բոլոր

բաղկացուցիչ մասերի դիտարկմամբ։ Հետո հե-

տազոտվում են առանձին ծավալները, քննվում

է դրանց ծավալատարածական հորինվածքը,

հատակագծայինլուծումները,կատարվումէտի-

պաբանականևոճականվերլուծություն:Հետա-

զոտողըզննումէկրողևհենվողմասերը,դրանց

անցումների չափերը, կոնստրուկտիվ լուծումնե-

րը, ծածկի, տանիքի ձևը, ճարտարապետական

ևկոնստրուկտիվմանրամասները՝շքամուտքերը,

լուսամուտների բարավորները, քիվերը, որմնա-

խարիսխները և դրանց հարդարանքը, անկյու-

նային հանգույցները, թաղերը իրենց տեսակնե-

րով, թաղակիր կամարները, գմբեթները և այլն:

Նա անդրադառնում է նաև ճակատների, բաց-

վածքների տեղադրությանը, ձևին, դեկորատիվ՝

ներքին և արտաքին գեղարվեստական հարդա-

րանքին, քննում է քանդակային և գեղանկար-

չական լուծումները, դրանց գեղարվեստական

որակը, ոճը, կատարմանժամանակը, վարպետ-

ների ով լինելը, խորհրդաբանությունը: Ժամա-

նակագրությանճշգրտումներիմեջհետազոտողը

հիմնվում է վիմագրական, պատմական տվյալ-

ների, ոճական վերլուծության, կառուցվածքի,

շինարարական մեթոդների և շինանյութի ընտ-

րությանվրա:Նահետազոտում է շինարվեստը,

ճարտարապետական վերլուծություն կատարե-
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լիս՝ծավալատարածականհորինվածքը,հատա-

կագծային և տարածական լուծումները, ճար-

տարապետական արտահայտչամիջոցների կի-

րառումը։ Հետազոտողը արխիվային և գրական

աղբյուրներից գտնում է տվյալներ պատվիրա-

տուների մասին, ժամանակաշրջանի պատմա-

կան-հասարակական իրադրության մասին: Նա
անդրադառնում է ստեղծագործական դպրոցնե-

րին,գտնումէզուգահեռներևփոխառնչություն-

ներ այլ մշակույթների նմանատիպ կոթողների

հետ: Առանձին անդրադառնում է դեկորատիվ

հարդարանքին՝ զարդանախշային և քանդա-

կային հավելումներին,արվեստների համադրու-

թյանը։Նշվածմեթոդըմեծմասամբկիրառելի է

պատմական հուշարձանների ուսումնասիրու-

թյանհամար,բայցկարողէօգտակարլինելնաև

առանձինստեղծագործողներիկամժամանակա-

կից ճարտարապետության, քաղաքաշինական

խնդիրների ուսումնասիրության համար:Աշխա-

տության վերջում կատարվում է արդյունքների

սեղմամփոփում10:

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Որո՞նքենճարտարապետականնեղմասնա

գիտացումները, թվարկել և բնորոշել յուրա

քանչյուրը։

2. Ի՞նչ կազմություն ունի ճարտարապետական

հետազոտականաշխատությունը։

10Ճարտարապետականգիտահետազոտությանման-
րամասներինծանոթանալուհամարտե՛սԱ.Ա.Ալոյան
«Գիտահետազոտական աշխատանքների մեթոդա-
բանություն. Հիմնական դրույթներ» ուսումնամեթո-
դականձեռնարկ,Երևան,2015:



13

Ճարտարապետության հիմունքներ

Ճարտարապետությունն իր մեջ ընդգրկում է

տեխնիկական, հասարակական գիտություններ

ևարվեստ:

Ճարտարապետական նախագիծ ստեղծե-

լուհամարպահանջվումենգիտելիքներմիշարք

ասպարեզներում։ Դրանք են. ինժեներական,

ֆիզիկա-տեխնիկական, երկրաչափական, շի-

նարարական, լոգիստիկական (կազմակերպչա-

կան), հասարակական, հոգե-ֆիզիոլոգիական

գիտությունները, նկարչությունը և ծավալային

երևակայությունը, ֆունկցիոնալ նախագծման

կարողությունը,ևսադեռլրիվցանկըչէ:

Ճարտարապետի մասնագիտությունը

գտնվում է այդ գիտությունների կիզակետում,

նա պետք է կարողանա համադրել բազմազան

տեղեկություններ և գեղագիտական լուծումներ

ապահովելմիշարքվերըթվարկածգործոնների

համար՝ հասարակական, տնտեսական, կառու-

ցողականևայլն,ևդրանքիմիբերելովստեղծել

ճարտարապետական հորինվածք։ Այսպիսով,

ճարտարապետական հորինվածքը ձևավորվում

է մշակութային միջավայրում տվյալ ժամանա-

կաշրջանի գործառույթային, գեղագիտական և

տեխնիկականպահանջներինհամաձայն:

Ֆունկցիոնալ, կամ գործառույթային պա-

հանջները բավարարվում են օպտիմալ հատա-

կագծային լուծումների և ծավալատարածական

հորինվածքիմիջոցով:

Տեխնիկական պահանջները ձևավորվում են

տվյալ երկրի և ժամանակաշրջանի շինարարա-

կան տեխնիկային և ինժեներական մտքին հա-

մապատասխան:Դրանցովենպայմանավորված

տվյալ շենքի կառուցման հնարավորությունը և

նպատակահարմարությունը և ընտրվում են կա-

ռուցման համապատասխան միջոցները՝ նյութը,

կառուցվածքըևայլն:

Գեղագիտական բաղկացուցիչը ձևավորվում

էտվյալերկրիևժամանակաշրջանիգաղափա-

րախոսությանևգեղագիտականպատկերացում-

ներիհիմանվրա:Այնսերտորենկապվածէկա-

ռույցի հասարակական գործառույթի հետ և իր

արտահայտություննէգտնումհորինվածքիմեջ:

Բացիայդ,այնսերտորենկապվածէմարդուհո-

գեֆիզիոլոգիականպահանջներիհետ:Բոլորայս

պահանջներնիմիբերելու համարմիասնական

ճարտարապետականօրգանիզմում՝լինիդամեկ

շենք, թե շենքերի համալիր կամ քաղաք, ճար-

տարապետըպետքէտիրապետիճարտարապե-

տականհորինվածքստեղծելուբարդարվեստին։

ճարտարապետական հորինվածքը, այսպիսով,

կառուցվում է գիտության և արվեստի օրինա-

չափությունների հիման վրա,ամենտվյալ դեպ-

քումառաջնորդվելովկոնկրետգործառույթային,

տեխնիկա-տնտեսական և գեղագիտական պա-

հանջներով։ Ճարտարապետական հորինվածքի

հիմք էկազմում հարմար,ամուր, էժանևգեղե-

ցիկ կառուցելու բանաձևը, որում արտահայտ-

վումէճարտարապետությանգերխնդիրը,ևդրա

հաջող լուծման դեպքում ճարտարապետական

հորինվածքուձևնևբովանդակությունըմիասնու-

թյունենկազմում։Միքանիշենքերիմիասնական

դասավորությունըարտաքինտարածությանմեջ

ստեղծումէավելիբարդհորինվածք՝ճարտարա-

պետականհամալիր։

Ճարտարապետական հորինվածքը շեն

քի ներքին և արտաքին փոխհամաձայնեցված

տարրերիօրինաչափդասավորություննէ։Ճար

տարապետականհորինվածքըամբողջականմի

ձևահամակարգէ,որնօժտվածէգեղարվեստա

կան արտահայտչականությամբ և որով պայ

մանավորվում են կառույցի օգտավետությունը,

նպատակահարմարությունը,նրատեխնիկակա

ռուցողականևգեղագիտականարժեքները:

Ճարտարապետական հորինվածքը ներկա-

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆՀՈՐԻՆՎԱԾՔԵՎՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

«Ամենայն գովեստի է արժանի այն ճարտարապետը,

ովկարողանումէշինությանմեջգեղեցկությունըհամադրել

հարմարավետությանհետ»:

ԼորենցոԲերնինի
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յացնելու համար կատարվում է ճարտարապե-

տական նախագիծ։ Ինչպես վերը նշվեց, ժա-

մանակակից ճարտարապետական նախագիծը

կազմվում է մի շարք մասնագետների միասնա-

կան աշխատանքով՝ ճարտարապետի կենտրո-

նական գաղափարի շուրջ և նրա անմիջական

ղեկավարությամբ։ Ամենասկզբում ճարտարա-

պետը կատարում է էսքիզային գծագրեր, որոնք

հետագայում զարգացնում, մշակում է և վերջա-

պես կազմում ճարտարապետական նախագիծ,

որիկազմիմեջենմտնումմիշարքգծագրեր։

Ճարտարապետական նախագծի կազմու-

թյունը.

Գլխավոր հատակագիծ, որը ցույց է տալիս

կառույցիկամհամալիրիտեղադրումնուդասա-

վորությունըտվյալտեղանքում՝շրջակայքումգո-

յությունունեցողկամնախագծվելիքշինություն-

ներով, հետիոտնի մոտեցումներով, ավտոկան-

գառներովևայլն։

Հիմքերիհատակագիծ։

Հարկերի և տանիքի հատակագծեր։ Նա-

խագծի կարևորագույն հատվածներից է, որում

արտացոլվում են շինության ներքին բովանդա-

կությունը, սրահների/սենյակների դասավորու-

թյունը, դրանց միջև

ապահովված ֆունկցիո-

նալկապերըևայլն։

Կտրվածքներ՝ եր-

կայնական, լայնական,

այդթվումնաևաքսոնո-

մետրիկ։ Կտրվածքում

արտացոլվում են ուղ-

ղաձիգ կապերը շենքի

կառուցվածքում, միջ-

հարկային ծածկերը,

տանիքիծածկը,ստորին

մասում՝ շենքի կոմունի-

կացիոն միացումները

քաղաքայինցանցերին։

Ճակատներ՝ շինության կամ համալիրի չորս

կողմերից:Ճակատներումարտացոլվումենշեն-

քիարտաքինգեղարվեստականկերպարը,մասշ-

տաբայինլուծումները,հարդարանքըևայլն։

Հեռանկարներ կամ աքսոնոմետրիաներ

(առանցքաչափություններ), որոնք ներկայաց-

նում են շինության եռաչափ ծավալը: Ճարտա-

րապետականմանրամասների,օրինակդռների,

պատուհանների կամ որևէ դեկորատիվտարրե-

րիևհարդարանքիգծագրեր,կատարվածխոշոր

մասշտաբով։

Հակիրճ անդրադառնանք ճարտարապետու-

թյանպատմությանևտեսությանգրականության

մեջ առավել հաճախ հանդիպող ճարտարապե-

տականգծագրերին։Եթեդաքաղաքաշինական

նախագիծ է, ապա ճարտարապետը մշակում է

գոտիավորումը, փողոցների դասավորությունը,

դրանցուղղությունները,տրանսպորտայինհան-

գույցների լուծումները, կանաչ գոտիների, հրա-

պարակների տեղադրումը և այլն։ Ծավալային

օբյեկտներ նախագծելիս գլխավոր հատակա

գծումնշվումենգոյությունունեցողևկառուցվե-

լիք շենքերը, շրջակա տարածքը, կանաչապա-

տումըևհաղորդակցմանհամակարգերը։

Նկար 1. Ամաղույի Նորավանքի պաշտամունքային

համալիրիգլխավորհատակագիծ11։

11 Documenti di architettura Armena,Milano, vol.# 14,
1985,էջ47:
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Ճարտարապետության հիմունքներ

Նկար2.ա,բ.ԳլխավորպողոտաԵրևանում,1971-1982թթ.,Ճ-տԱրմենԶարյան։Ընդհանուրտեսք

ևհատակագիծ(1980-ականներ)12։

12ԳծագիրնուլուսանկարըվերցվածենԱրաԶարյանի«ԱրմենԶարյան-100կամԳլխավորպողոտայիմասին»
հոդվածից՝http://ouryerevan.com/?p=578Տե՛սնաևԱրմենԶարյան,ճարտարապետ,հետազոտող,մտավորական։
Երևան,Գրաբեր,2009,էջ332:
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Շենքի հատակագիծը ըստ էության առան-

ձինկանգնածշենքիկտրվածքնէհորիզոնական

հարթությանմիջոցով,որնանցնումէլուսամուտ-

ներիուդռներիբացվածքներով։Եթեմտովիկա-

տարենքայդպիսիհատումևհանենքվերինհատ-

վածը,իսկներքևինըպրոյեկտենքհորիզոնական

մակերեսիվրա,ապաստացվածպատկերըկազ-

մում է շենքի հատակագիծը։ Նման հատում-

ներ կատարելով շենքի յուրաքանչյուր հարկում

կստանանք հարկերի հատակագծեր։ Հատված

պատերը գծագրում որպես կանոն պատկերում

են հոծ գծերով, իսկ չհատվածներըպատկերում

ենբարակգծերով։Հատումիցվերգտնվողմասե-

րըպատկերումենընդհատվողգծերով։



Նկար3.ԱնիիՄայրտաճար,հատակագիծ13։

Նկար4.Գեղարդավանք,գավթիառաստաղապատ-

կեր(պլաֆոն)14։

13 Documenti di architettura Armena,Milano, vol.# 12,
1984,էջ97:
14 Documenti di architettura Armena, Milano, vol.#6,
Geghard,էջ48:

Անհրաժեշտությանդեպքումգծագրերիշար-

քում կարող է ներկայացվել առաստաղապատ-

կերը,որըառաստաղի«հատակագիծն»էհակա-

ռակուղղությամբ՝ներքևիցվերպրոյեկցիայով։

Ճարտարապետական կտրվածքը շինության

ծավալի հատումն է ուղղաձիգ հարթությամբ՝

պրոյեկտվածուղղաձիգմակերեսին։Որպեսկա-

նոն,մտովիկտրվումևհանվումէառջևիհատվա-

ծըևայդպիսովբացվումէկառույցիներքինտա-

րածության մի հատվածը։ Կտրվածքում պատ-

կերվումենինչպեսկտրվածպատերը,այնպեսէլ

բացված հանդիպակաց պատերը՝ ճակատային

պրոյեկցիայով։ Կտրվածքները կատարվում են

շենքի երկայնական և լայնական ուղղություն-

ներով, կտրվածքի գիծը կարող է նաև բեկվել և

անցնել առավել կարևոր հատվածներով։ Այս-

տեղ նույնպես հատված պատերը սովորաբար

պատկերումենհոծհաստգծով, չհատվածները՝

բարակգծով։Կտրվածքըկարողէլինելնաևաք-

սոնոմետրիկ կամ հեռանկարային։Նաև երբեմն

ներկայացնում են բարդ կազմություն ունեցող

կտրվածքներ։

Ճակատէկոչվումշենքիօրթոգոնալպրոյեկ-

ցիանուղղաձիգհարթությանվրա։Ճակատըկա-

ռուցվումէհատակագծիևկտրվածքիհիմանվրա

որպեսդրանցերրորդպրոյեկցիա։Ճակատները

պատկերացումենտալիսշենքիարտաքինտես-

քիմասին,նրաճարտարապետականկերպարիև

մանրամասներիմասին։Տարբերումենգլխավոր,

ետևիկամբակիևկողմնայինկամկողաճակատ-

ներ։Գլխավորէհամարվումփողոցինկամհրա-

պարակիննայողճակատը։

Շինության ծավալն առավել պատկերա-

վոր ներկայացնելու համար կատարվում են հե

ռանկարներկամաքսոնոմետրիկգծագրեր։Եթե

հեռանկարում երևում է պատկերի կրճատումը

տարածության մեջ, ապա աքսոնոմետրիայում

այդկրճատումըչկաևկառույցիզուգահեռգծերը

մնումենզուգահեռնաևգծագրում։Ժամանակա-

կիցհամակարգչայինտեխնոլոգիաներըհնարա-

վորությունենտալիսնաևճարտարապետական

նախագիծըներկայացնելէկրանիվրա՝եռաչափ

շարժականպատկերիձևով։
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Նկար5.Գեղարդավանք։

Կտրվածք՝վիմափորՍբ.ԱստվածածինևԿաթողիկեեկեղեցիներիմիջովհյուսիս-հարավուղղությամբ15։

15DocumentidiarchitetturaArmena,Milano,vol.#6,Geghard,էջ30:

Նկար6.Բարդկազմությանաքսոնոմետրիկկտրվածք։ՍուրբՍոֆիայիտաճարըԿոնստանդնուպոլսում։
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Նկար7.Սանահնիվանք,գավիթ։16։

Առանձին՝ մեծ մասշտաբի գծագրերով ներ-

կայացվում են ճարտարապետական մանրա

մասներըևհարդարանքը։

Նկար8.Վինյոլա,Ճարտարապետականմանրամա-
սիգծագիր։Կորնթականսյունակարգ17:

16 Documenti di architettura Armena, Milano, vol.#6,
Geghard,էջ30:
17 Джакомо Бароццио да Виньола, Правило пяти 
ордеров архитектуры, Москва, 1939 г.,էջ135:

Նկար9.Զվարթնոցտաճարիարևմտյանճակատը
ըստԹորոսԹորամանյանիվերակազմությաննա-

խագծի18:

ՀԱՐՑԵՐ

1.Ինչպիսի՞խնդիրներենդրվումճարտարապե

տիառջևնախագծմանընթացքում։

2.Ի՞նչէճարտարապետականհորինվածքը։

3.Ի՞նչ մասերից է բաղկացած ճարտարապե

տականնախագիծը։

4.Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում գլխավոր հա

տակագիծը,հարկիհատակագիծը,ճակատը,

կտրվածքը,հեռանկարը,աքսոնոմետրիան։

18 В. М. Арутюнян, Каменная летопись армянского 
народа, Ереван,1985,էջ37:

Նկար10.Խոյակիպատկերգծայինհեռանկարի
ձևով։
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Թեևճարտարապետականհորինվածքիհիմ-

նական գաղափարը առաջարկում է ճարտա-

րապետըևնաէկազմումճարտարապետական

նախագիծը,սակայնայնամբողջացնելուհամար

անհրաժեշտէհարակիցմիշարքմասնագետնե-

րիմասնակցությունը,ումհամատեղաշխատան-

քով լուծվում են ճարտարապետի առջև ծառա-

ցածբազմաբովանդակխնդիրներըևնախագիծը

բերվումէվերջնականտեսքի։

Նախ, կատարվում են գեոդեզիական չա

փումներ՝ տեղանքի պատկերը ստանալու հա-

մարևկազմվումէտեղանքիգծահանումը։Դրա

հիման վրա ճարտարապետը պատկերացում է

կազմում տեղանքի ռելիեֆի մասին, որոշում է

պահպանել այն կամ փոփոխել՝ հարմարեցնե-

լով իր հորինվածքին։ Համաձայն այդ որոշման

նախատեսվում են համապատասխան հողային

աշխատանքներ: Տեղանքի գծահանման հիման

վրա կազմվում է տարածքային հատակագիծ,

որում նշվում են շրջակա շինությունները, այդ

թվում ստորգետնյա, զանազան կոմունիկացիա-

ները,տրանսպորտայինցանցը,ինչպեսնաևգե-

րակշռողքամիներիվարդակըևայլն։

Կոնստրուկտորը ճարտարապետի գաղա-

փարից ելնելով՝ հաշվարկում է շինարարական

կոնստրուկցիաները, դրանց չափերը, նյութը,

կոնստրուկտիվ լուծումները, այսինքն կառուց-

ման ձևն ու միջոցները:Այդ չափումներով ճար-

տարապետըճշգրտումէիրգաղափարիիրակա-

նացման ռեալ հնարավորությունները։ Այս կամ

այնշինանյութիօգտագործման,դրաամրության

ևնպատակահարմարությանմասինճարտարա-

պետըստանումէինժեներականխորհրդատվու-

թյուն: Վերջնական համատեղ որոշումը կայաց-

նելուց հետո կոնստրուկտորները կազմում են

կոնստրուկտորական գծագրեր՝ հիմքերի, շենքի

կառուցվածքի, առանձին հանգույցների և այլն՝

արդենճշտվածչափերով։

Հասարակագետները  օգնում են ճարտա-

րապետինհասկանալմարդկայինխմբերիմիաց-

ման-անջատման,կենսընթացներիկազմակերպ-

մանառանձնահատկությունները:

Տեխնոլոգներըհաշվարկումևմշակումենհա-

տուկնախագծերտվյալկառույցիջեռուցման,լու-

սավորման, օդափոխման, ջերմա-ձայնամեկու-

սացման, ձայնագիտության (ակուստիկայի)կամ

լավ տեսողականության համար, տարատեսակ

սարքավորումներտեղադելուհամար։Էլեկտրա-

տեխնիկական, ջրամատակարարման-ջրահե-

ռացման, գազաֆիկացման, հեռահաղորդակց-

ման բոլոր միջոցների և այլ կոմունիկացիոն

միացումներիհամարկազմվումենառանձիննա-

խագծեր:

Ներքին հարդարանքի նախագիծը անում է

ինքը՝ ճարտարապետը կամ դիզայները: Էրգո

նոմիկայի մասնագետները մշակում են մարդու

մարմնին հարմարեցված կահույքի նախագծեր,

որոնքկարողենիգիտությունառնվելդիզայների

կամճարտարապետիկողմից։

Ճարտարապետական նախագծմանը

կարևորաջակցությունկարողենբերելնաևքան

դակագործըևնկարիչը,եթեկառույցումնախա-

տեսվումենմոնումենտալարվեստիդրվագներ։

Շինարարները կազմում են շինարարության

կազմակերպմաննախագիծ,շիրարար-տնտեսա

գետներըհաշվարկումենշինարարությանարժե-

քըևկազմումնախահաշիվ։

Այսբոլորմասնագետներըաջակցումենճար-

տարապետինևմասնակցումեննախագծիվերջ-

նականհամալրմանը:Վերոթվարկյալնախագծե-

րովամբողջանում է նախագիծն իր վերջնական

տեսքովևկազմվումէնախագծայինփաթեթ,որը

հանձնվումէշինարար-կատարողներին։

ՀԱՐՑ

1.Ինչպե՞ս են տարբեր գիտություններ աջակ

ցումճարտարապետությանը։

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՆԱՋԱԿՑՈՂԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ։
ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆՓԱԹԵԹ
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 Տեսողականընկալում

Մարդն աշխարհն ընկալում է հիմնականում

տեսողությամբ, ստացված տեղեկությունը հա-

մադրելով իր ունեցածպատկերացումների հետ,

որոնքգոյանումենոչմիայնիրանձնական,այլև

պատմականփորձիարդյունքում:Մարդուընկա-

լումները բխում են իր ֆիզիոլոգիական առանձ-

նահատկություններից:Հայտնիէ,որմարդուաչ-

քինհաճելիենսիմետրիկհորինվածքները,ևդա

բխում է նրա ուղեղի սիմետրիկ կառուցվածքից։

Մարդուաչքնավելի լավէֆիքսումկոտրտված,

անկյուններ պարունակող ծավալները, քան

սահուն,կլորավունծավալները:Ըստորոշուսում-

նասիրություններիհոգեբանությանևֆիզիոլոգի-

այիոլորտում,մարդնընդունակէմիաժամանակ

նկատելևհիշողությանմեջպահելթվովմինչևինը

օբյեկտ:Մարդուտեսողականընկալումներիհաշ-

վիառնելովճարտարապետըջանում է ստանալ

լավագույն ճարտարապետական հորինվածքը։

Այն կերտելիս ճարտարապետության մեծ վար-

պետները հաշվի ենառելայնպիսի հետաքրքիր

երևույթ, ինչպիսին տեսողական խաբկանքն է,

որըմարդուաչքիկառուցվածքիցբխող՝կառույ-

ցի չափերի, ձևերի կամ հեռավորության թյուր

ընկալումն է:Օրինակհայտնի է, որբացգույնի

առարկաներըավելիմեծենթվումմարդուն,քան

նույնչափերիմուգգույնիառարկաները,ուղղա-

ձիգառարկաննույնչափիհորիզոնականառար-

կայից ավելի երկար է թվում, դրա հետևանքով

ուղղաձիգդիրքունեցողքառակուսինընկալվումէ

որպեսվերձգվածուղղանկյուն։Երկուհավասա-

րաչափպատուհաններիցայնմեկնէթվումավելի

մեծ,որըտեղադրվածէառավելլայնարձակպա-

տիմակերեսին;ջլատվածճարտարապետական

ձևըթվումէավելիծավալուն,քանչջլատվածը19:

Ճարտարապետը նախագծում որոշ շտկումներ

մտցնելովկարողէկարգավորելայդտեսողական

շեղումներըկամօգտագործելդրանքհօգուտիր

19 А. Кириллова, Масштабность в архитектуре, 
Москва, 1961, с. 69.

գաղափարների: Որպես օրինակ կարելի է նշել

դասական ճարտարապետության գոհար՝Աթեն-

քի միջնաբերդում վեր խոյացող Պարթենոնը,

որումառկաէմիշարքկառուցվածքայինշտկում-

ներ՝ ստիլոբատի կորացումը, եզրային սյուների

թեքումըդեպիներսևայլն(դրանցմասինմանրա-

մասնտե՛ս«Հենակա-հեծանայինտեկտոնիկհա-

մակարգ»բաժնում):Հնարավորէևհակառակը՝

ճարտարապետը կարող է օգտագործել մարդու

տեսողական ընկալման թերությունը կառույցի

գեղարվեստական ազդեցությունը ուժեղացնելու

համար20:

Նշենք,որճարտարապետականհորինվածքի

կարևորագույնկատեգորիաներենծավալատա

րածական հորինվածքը21 և տեկտոնիկան։ Այդ

20 Օրինակ, Հռոմում Կապիտոլիումի աստիճանները
(հեղինակ՝ Միքելանջելո Բուոնարոտի) դեպի վեր
գնալով լայնանում են, որի շնորհիվ աստիճանների
ընդհանուրերկարությունըտարածականկրճատման
արդյունքումթվումէավելիքիչ,քանկաիրականում,
և հոգեբանորեն հեշտացնում է վերելքը: Իսկ Վա-
տիկանիս.Պետրոսիտաճարիշքաստիճանը,հակա-
ռակ, նեղացված է դեպի վեր: Հեղինակը՝ Լորենցո
Բեռնինին, դրանով հասել էայնտպավորության, որ
աստիճանների վերևում կանգնած Պապի ֆիգուրը
հրապարակումժողովվածմարդկանցհթվումէավելի
բարձրուվսեմ,քանկաիրականում:
21 Պետք է նշել, որ տեսական գրականության մեջ,
ճարտարապետական հորինվածք և ծավալատա-
րածական հորինվածք հասկացությունները երբեմն
նույնացվում են։ Երբեմն ծավալա-տարածական հո-
րինվածքի փոխարեն օգտագործվում է «ծավալա-
տարածական կազմվածք» եզրույթը: Տե՛ս А. И. Ге-
гелло, Очерки теории архитектурной композиции, 
Москва, 1960, էջ 25: Մենք կողմնակից ենք այն
տեսակետի, ըստ որի «ծավալա-տարածական հո-
րինվածք» եզրույթը մեկնաբանվում է ավելի նեղ
իմաստով, քան «ճարտարապետական հորինվածք»
եզրույթը, տե՛ս А. В. Степанов и другие, Объёмно-
пространственная композиция, Москва, Изда-
тельство «Архитектура-С» 2007, Учебник для 
студентов высших учебных заведеий, обучаю-
щихся по специальности «Архитектура»,էջ7:

ԾԱՎԱԼԱՏԱՐԱԾԱԿԱՆՀՈՐԻՆՎԱԾՔ

«Սկզբում մենք ենք ստեղծում ճարտարապետություն,

հետոայնստեղծումէմեզ»

ՈւինստոնՉերչիլ
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Ճարտարապետության հիմունքներ

երկու կատեգորիաները, որոնք արտահայտում

ենտարածությունըևայնկազմակերպողնյութե-

ղենթաղանթը,անբաժանելիեն։Եթեճարտարա-

պետականհորինվածքըպատասխանումէճար-

տարապետությանը ներկայացվող բոլոր հար-

ցադրումներին՝ գործառույթային, կառուցված-

քային,հասարակական,գեղագիտականևայլն,

ապա ծավալատարածական հորինվածքը գործ

ունի գեղարվեստական բաղկացուցչի մի մասի

հետ,ինչպեսհուշումէդրաանվանումը,այսինքն

ծավալներիևդրանցովկազմակերպվածներքին

և արտաքին տարածությունների հետ։ Ծավա

լատարածական հորինվածքը տարածության և

նյութականձևերի(ծավալների)միջևստեղծված

փոխհարաբերակցությանհամակարգէ22։

Իհարկե,ճարտարապետականձևերըսերտո-

րենկապվածենգործառույթիհետ,սակայնդա

ամենևինչինշանակում,որդրանքպարզագույն

կերպով բխում են գործառույթից։ Նույնը կարե-

լիէասելևկառուցվածքիմասին,որիհետճար-

տարապետական ձևը թեև սերտորեն կապված

է,բայցո՛չուղղակիկամանպայմանորեն։Ճար-

տարապետական ձևը, կարելի էասել, որոշ չա-

փովինքնուրույնբնույթունի։Հենցդրամասինէ

վկայումայնհանգամանքը,որորևէգործառույթի

կամկառուցվածքիհամարհնարավորէմշակել

ճարտարապետական ձևերի և հորինվածքների

բազումտարբերակներ։

Ծավալատարածական հորինվածքը գոյա-

նումէծավալներիուճարտարապետականձևե-

րի, դրանց տարածական դիրքի, զանգվածի,

մակերեսների, մանրամասների, գծերի, գույնե-

րի և այլ արտահայտչամիջոցների քանակա-

կան և տարածական համադրումներով։ Ուստի,

ծավալատարածական հորինվածքի տեսությու

նը ուսումնասիրում է ճարտարապետականգե

ղարվեստական ձևաստեղծման օրինաչափու

թյունները։ Առաջադեմ ճարտարապետական

դպրոցներում ուսուցման սկզբնական շրջանում

«Ծավալատարածական հորինվածք» առար-

կանմեծապեսնպաստումէ«Ճարտարապետա-

կաննախագծում»մասնագիտականառարկայի

լավագույնյուրացմանը,քանիորդրաընթացքում

ուսանողները վարպետանում  են ծավալները

համադրելուևծավալատարածականհորինվածք

կերտելուարվեստում։

22 А. Иконников, Г. Степанов, Основы архитектурной 
композиции, Москва, 1971, с.10.

Այսպիսով,ծավալատարածականհորինված-

քումնյութըխելամտորենտեղաբաշխելուճանա-

պարհովկազմակերպվումէտարածությունը։Այս

առիթովնշենք,որտեսականգրականությանմեջ

քննվումէայնհարցը,թեո՞րնէիրականումճար-

տարապետությունը,տարածությունըսահմանա-

զատողևկազմակերպողնյու՞թը,թե՞հենցինքը՝

կազմակերպված տարածությունը: Հասկանալի

է,որերկուբաղկացուցիչները՝տարածությունըև

այնկազմակերպողնյութեղենթաղանթը,իրարից

անբաժանեն:

Ծավալատարածական հորինվածքը սերտո-

րենկապվածէտեկտոնիկաևարխիտեկտոնիկա

հասկացությունների հետ։ Արխիտեկտոնիկան23,

որը շենքի կառուցվածքի և շինանյութի աշխա-

տանքիգեղարվեստականարտահայտություննէ,

բխումէկառույցիծավալատարածականհորին-

վածքից։Արխիտեկտոնիկայիհասկացությունըև

տեկտոնիկ համակարգերը կքննենք դասագրքի

հաջորդհատվածում։Ծավալատարածականհո-

րինվածքնուարխիտեկտոնիկանզուտճարտա-

րապետականկատեգորիաներեն, իսկճարտա-

րապետականարտահայտչամիջոցներիցշատե-

րըգործածվումեննաևմյուսարվեստներում։

Ծավալատարածական հորինվածքի տե-

սակները

Տարածությունըկազմակերպելիսճարտարա-

պետը լուծում է մի շարք կարևորագույնխնդիր-

ներ, միևնույն ժամանակ և՛ տարանջատելով

մարդկային կենսընթացները, և՛ ապահովելով

անհրաժեշտկապերըդրանցմիջև։Նագտնումէ

այնպիսիլուծումներ,որսենյակները,սրահները,

կառուցամասերըդասավորվենամենառացիոնալ

ձևով՝ կրճատելով մարդկանց էներգետիկ ծախ-

սերը: Այսպես, 20-րդ դարի առաջին քառորդում

Գերմանիայի Բաուհաուզ հայտնի առաջադեմ

ուսումնական հաստատությունում մշակվեցին

այդնպատակինծառայողհստակչափանիշներ

բնակարանի չափերի և սենյակների դասավո-

րությանհամար24:Օրինակ,մշակվեցինամենա-

23Հունարեն τεκτονική բառից՝ կառուցել:Տեկտոնիկա
նշանակում է շենքի մասերի փոխադարձ դասավո-
րություն ու հարաբերություն, այլ կերպ ասած սա
շինարվեստնէ:
24Բաուհաուզը հռչակավոր, իր ժամանակի նորարա-
րական ճարտարապետական և գեղարվեստաար-
տադրական ուսումնարան էր, որ հիմնվեց 1919-ին
ԳերմանիայիՎեյմար քաղաքում բելգիացի ճարտա-
րապետ և նկարիչ Անրի ՎանԴեՎելդեյի կողմից և
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փոքրչափերիխոհանոցիտարբերակներ՝ելնելով

մարդու կինոգրամմայից, այսինք շարժումների

գծագրությունից և հաճախականությունից, նաև

նորմավորվեցին մարդու ֆունկցիոնալ չափերը՝

հասակը կանգնած, նստած, շարժումների շար-

ժագիծըևայլն,ևայդչափումներըդրվեցիննա-

խագծերիհիմքում:Դամեծապեսօգնումէրհատ-

կապես բնակելի շենքեր նախագծելիս՝ ճշգրիտ,

օպտիմալ հատակագծեր կազմելու համար:

Պաշտամունքային կառույցներում այդ խնդիր-

ներըմղվումեներկրորդպլան,քանիորայստեղ

ամենակարևորը կրոնական գաղափարախոսու-

թյունն է, որը տեղավորվում է այցելուի գիտակ-

ցությանմեջճարտարապետությանուժեղզգաց-

մունքայինազդեցությանշնորհիվ։

Նկար11.ԼեԿորբյուզյե,ԲնակելիմիավորՄարսե-
լում։Շենքինախագծիհամարհեղինակիկատարած
խոհանոցիկահավորմանճեպանկարը։

Ծավալատարածական հորինվածքների

հսկայականբազմազանությանմեջհետազոտող-

ները25առանձնացրելեներեքհիմնականտեսակ՝

Վալտեր Գրոպիուսի՝ այն ժամանակ երիտասարդ
ճարտարապետի ղեկավարությամբ: Այստեղ դասա-
վանդել են ժամանակի առաջավոր արվեստագետ-
ները՝ Ադոլֆ Մեյերը (ճարտարապետություն), Պաուլ
Կլեյեն(վիտրաժ),ՎասիլիԿանդինսկին(որմնանկար-
չություն), Լասլո Մոհոյ-Նադյը (մետաղի գեղարվես-
տականմշակում)ևայլանվանիմասնագետներ:1925
թվականինդպրոցըտեղափոխվեցԴեսաու,որտեղի
ուսումնարանիշենքը1936-իննախագծեցինքըՎալ-
տերԳրոպիուսը,ևայնմինչօրսհամարվումէնոր՝ռա-
ցիոնալճարտարապետությանփայլունօրինակ:1933
թվականինԲաուհաուզը լուծարվեցազգայնականնե-
րիկողմից:
25Տե՛սRobKrier,Architecturalcomposition.London,1991;
Robinson, John Beverley, Architectural Composition,
London,1914;Степанов А. В. (ред.), Малыгин В. И., 

•	ճակատայինկամֆրոնտալհորինվածք,
•	ծավալայինհորինվածք,
•	խորատարածականհորինվածք։
Ճակատային հորինվածքում կարևորագույն

գեղարվեստական և գործառույթային շեշտը

կրումէշինությանգլխավորճակատը,երկրորդա-

կանդերումթողնելովնրածավալային լուծումը,

որը նույնիսկնշանակալի չափերի դեպքում կա-

րող է զիջել գխավոր ճակատին իր նշանակու-

թյամբ։Դրա լավ օրինակներ են Իտալիայի վե-

րածննդյանկամդասականությանպալատները։

Ճակատային էր իր ողջպրոպագանդիստական

էությամբԽորհրդայինմիությունում ստալինյան

շրջանիայսպեսկոչվածսոցռեալիստականկամ

խորհրդային նորդասական ճարտարապետու-

թյունը, որում շեշտակի ուշադրություն էր դարձ-

վում շենքերի գլխավոր ճակատներին, մնացած

ճակատներնուշենքիծավալըլուծելովշատավե-

լիհամեստմիջոցներով։

Թեևճարտարապետականերկիգլխավորգե-

ղարվեստականշեշտըհաճախկրումէգլխավոր

ճակատը՝հատկապեսդասականճարտարապե-

տությանմեջ,սակայնքիչչեննաևդեպքերը,երբ

ծավալներիպլաստիկականլուծմանճանապար-

հով է ամբողջանում ճարտարապետական գա-

ղափարը, և այսօրվա ժամանակակից կառույց-

ները մեծ մասամբ նախագծվում են հենց այդ

սկզբունքով:

Иванова Г. И., Объемно-пространственная композиция, 
Архитектура-С. Москва. 2007;Ն.Ե.Մխիթարյան,Վ.
Ս. Թամազյան, Ծավալատարածական հորինվածքի
հիմունքներ, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան
2016։

Նկար12.ՍանտաՄարիաՆովելլաբազիլիկաՖլո-
րենցիայում,1279-1360թթ.,ճ-տներԼեոնԲատիստա
Ալբերտի,ՋորջիոՎազարի,ՍիստոՖյորենտինո,
ՌիստորոդաԿամպի։Ճակատայինհորինվածքի

օրինակ։
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Ճարտարապետության հիմունքներ

Ծավալային հորինվածքի դեպքում ճար-

տարապետական կերպարը հիմնվում է տվյալ

կառույցի ծավալային առանձնահատկու-

թյան վրա, այս ճարտարապետությունը ընդ-

գծուն կերպով եռաչափ է։ Լավ օրինակներ են

հանդիսանումհատկապեսXXIդարինշանավոր

կառույցները, որոնց ճարտարապետական կեր-

պարը հիմնված է համարձակ, շեշտակի ծավա-

լայինլուծումներիվրա։

Նկար13.ՏորոնտոյիհամալսարանիՌոբարտս
գրադարան,1973թ.,ճ-տներՄաթերսևՀալդենբի
ևուրիշներ։(RobartsLibrarycomplexbyMathers&
HaldenbyArchitects):Ծավալայինհորինվածքիօրի-
նակ։

Նկար14.ՄաստարայիՍբ.Հովհաննեսեկեղեցի
(V-VIդդ.)Ծավալայինհորինվածքիօրինակ։

Խորատարածական հորինվածքի դեպքում

ճարտարապետական պատկերը ծավալվում է

տարածության մեջ, աստիճանաբար բացվելով

այցելուիհայացքիառջևնրաշարժմանըզուգըն-

թաց։ Օրինակ համալիրները, հրապարակները,

ներքին բակերը, մեծ սրահները և հատկապես

սենեկաշար (անֆիլադային) դասավորությամբ

սրահները։ Ճարտարապետական համալիրնե-

րում,որորպեսկանոնունենխորքային՝հեռան-

կարային հորինվածք, ճարտարապետական

տեսարանները  հերթականությամբ բացվում

են դեպի համալիրի խորքը տանող շարժմանը

զուգընթաց,նորանորռակուրսներևմանրամաս-

ներբացելովայցելուիառջև:

Հասկանալի է, որերեքնշվածտիպիհորին-

վածքներնիրարիցբոլորովինանջատչենևկա-

րողենմիմյանցմեջփոխներթափանցելովստեղ-

ծելբազմաբովանդակհորինվածքներ։

Նկար15.ՀելլենիստականՊերգամոնքաղաքիմիջ-
նաբերդը,III-IIդարերմ.թ.ա.։Խորատարածական
հորինվածքիօրինակ26։

Բացտարածքներիկազմակերպմանդեպքում

հորինվածքներըկարելիէխմբավորելըստերեք

հիմնականտեսակների:

•	Գոցկամներփակտարածություն՝հրապա-
րակներ,պուրակներ,բակեր։

•	 Մի քանի ինքնուրույն, բայց փոխներթա-
փանցողտարածություններ27:

•	 Միասնականտարածություն՝իրմեջազա-
տորենտեղադրվածծավալներով28:

26https://en.wikipedia.org/wiki/File:View_of_ancient_
Pergamon.jpgկայքից։
27Օրինակ՝Սբ.ՄարկոսիհրապարակըՎենետիկում,
9-19-րդդդ.:
28ՍրաօրինակնէԱթենքիԱկրոպոլիսը(միջնաբերդը),
5դարմ.թ.ա.:
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Նկար16.Մեդիչի-ՌիկարդիպալատըՖլորենցիայում։
Գոցտարածությանօրինակ։

Նկար17.Սբ.ՄարկոսիհրապարակըՎենետիկում։
Միքանիինքնուրույն,բայցփոխներթափանցողտա-
րածությունների՝հրապարակներիհամակարգ։

Նկար18.Աթենքիմիջնաբերդիպաշտամունքային
համալիրը։Միասնականտարածությանօրինակ՝

ազատտեղադրվածծավալներով։



Ծավալների կազմակերպմանտեսանկյունից

հորինվածքները կարելի է հանգեցնել չորս հիմ-

նականտարածականձևերի29.

29ՀամակարգումըըստԱ.ԻկոննիկովիևԳ.Ստեպա-

•	Առանձինկանգնածծավալ,որունիներքին
տարածություն,որպիսինճարտարապետա-

կանշինություններիմեծամասնություննէ:

•	 Կենտրոնականտարածության շուրջ կազ-
մակերպվածծավալներ։Այսդեպքումներ-

սումգոյանումէվերընշվածգոցկամներ-

փակտարածություն,սակայնայսդեպքում

մերուշադրությանկենտրոնումծավալների

դասավորություննէ։

•	Ներքին տարածություն չունեցող ծավալ՝
հաղթակամարները,քարակոթողները,մույ-

թերը,հուշասյուները։

•	 Զուտ ներքին տարածությամբ շինություն-
ներ՝ստորգետնյակամժայռափոր։Օրինակ՝

մետրոյի կայաններ, ժայռափոր բնակա-

րաններևեկեղեցիներ։

Նկար19.Անի,ժայռափորսրահ:Զուտներքինտա-
րածությամբշինություն։

Նկար20.Օձուն,կոթող.մահարձան։Ներքինտարա-
ծությունչունեցողշինություն։

նովի, տե՛սИконников А. В., Степанов Г., Oсновы 
архитектурной композиции. М.,1971,էջ10:
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Ներքին տարածությունների կազմակերպ

մանհատակագծային լուծումներիառումովկա-

րելիէառանձնացնելերեքհետևյալտեսակները.

•	Երկայնական՝ մեկ կամ մի քանի շարքով
դասավորված սրահներով կամ կիսաբաց

հատվածներով;

•	Սրահային՝ մեկ կամ մի քանի իրար մեջ
բացվողխոշորսրահներով;

•	Կենտրոնաձիգ՝ կենտրոնական ծավալի

շուրջխմբավորվածսրահներովկամկիսա-

բացհատվածներով։

Նկար21.Ալ.Թամանյան,Կառավարությանտուն
Երևանում։Բակիշուրջկազմակերպվածծավալներ։
Շենքերիներքինտարածություններըլուծվածեներ-
կայնականհորինվածքիձևով՝երկշարսենյակների
միջանցքայինհորինվածքով։

Կենտրոնաձիգ հորինվածք ունեն կենտրո-

նագմբեթ եկեղեցիները, ինչպես նաև շատ աշ-

խարհիկ կառույցներ30: Կենտրոնաձիգ հորին-

վածքի տարատեսակ է պարուրաձև հորինված-

քը31:

Երկայնական հորինվածք ունեն բազիլիկա-

ները32, պալատական շինությունները՝ իրար մեջ

բացվող սրահների սենեկաշարային (անֆիլա-

դային) դասավորությամբ33, ուսումնական, հի-

վանդանոցայինշինությունները՝միջանցքիերկու

30 Կենտրոնագմբեթ եկեղեցիները, օրինակ՝ Սբ. Էջ-
միածին, Սբ. Հռիփսիմե, ԱնիիՍբ. Առաքելոց, Կոնս-
տանդինուպոլսի Սբ. Սոֆիայի տաճարը, Վիլլա Ռո-
տոնդանՎիչենցեում(Իտալիա),16դար,ճ-տ՝Անդրեա
Պալադիոևայլ:
31Օրինակ,ՆյուՅորքումԳուգենհայմիթանգարանի
շենքը,1959,ճ-տ՝ՖրանկԼլոյդՌայտ:
32 Բազիլիկալ կառուցվածք ունի Գ. Աղաբաբյանի
նախագծածԵրևանիփակշուկան,1952թ.:
33ՄեծՏրիանոնըկամՎերսալիպալատը,1688,ճ-տ՝
Ժ.Ա.Մանսար:

կողմերումդասավորվածսենյակներով:

Սրահային հորինվածք ունեն կինոթատրոն-

ները, սպորտային շինությունները, համերգա-

սրահները և այլն: Այս հիմնական երեք տիպի

հորինվածքներնիրարհետհամադրելովկարելի

էստանալտարատեսակբարդհորինվածքներև

համալիրներ:

Նկար22.Ս.Հռիփսիմեեկեղեցուհատակագիծ,618թ.:
Կենտրոնաձիգհորինվածքիօրինակ։

Նկար23.Բազիլիկալհորինվածքիսխեմատիկօրի-
նակ։Երկայնականհորինվածքիօրինակ։
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Նկար25.Աղթամարիսբ.Խաչեկեղեցի,915-921թթ.,
ճ-տՄանվել:Ծավալայինհորինվածք։Ներքինտա-
րածությունունեցողծավալ։Կետրոնաձիգհորին-
վածքիօրինակ։

ՀԱՐՑԵՐ

1.Որո՞նքենճարտարապետականհորինվածքի

կարևորագույնկատեգորիաները։

2.Ի՞նչ է ծավալատարածական հորինվածքը,

ո՞րն է դրա տարբերությունը ճարտարապե

տականհորինվածքից։

4.Որո՞նք են մարդու տեսողական ընկալման

առանձնահատկությունները։

5.Որո՞նքենճարտարապետականհորինվածքի

երեքհիմնականտեսակները։

6.Որո՞նքենծավալներիկազմակերպմանչորս

հիմնականձևերը։

7.Որո՞նք են ներքինտարածությունների կազ

մակերպման երեք հորինվածքային տեսակ

ները։

8.Որո՞նք են բացտարածությունների կազմա

կերպման երեք հիմնական հորինվածքային

տեսակները։

Նկար24.«Ռոսիա»երկդահլիճկինոթատրոնԵրևանում,ճ-ներԱ.Թարխանյան,Ս.Խաչիկյան,Հ.Պողոսյան,
1974թ.։Ինտերիեր։Սրահայինդասավորությանօրինակ։
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Երբասումեն,որկառույցըարխիտեկտոնիկ

է,դանշանակում է,որկառույցիգեղարվեստա-

կանկերպարըդուրսէբերվածնրակառուցված-

քիցևշինանյութիաշխատանքից:Արխիտեկտո

նիկանշենքիկառուցվածքիևնյութիաշխատան

քիգեղարվեստականարտահայտություննէ:

Ճարտարապետությունը և շինարարա-

կան տեխնիկան անբաժան են և բխում են

միմյանցից։ «Ճարտարապետական ձև» ենք

կոչում հատկապես այնպիսի կառուցվածքը,

որն օժտված է գեղարվեստական արտահայտ-

չականությամբ։ Ճարտարապետական ձևը

անբովանդակ, ինքնանպատակ մի ձև չէ: Երբ

ճարտարապետական երկի ողջ կոնստրուկտիվ

համակարգը իմաստավորվում է գեղարվեստո-

րեն, հենց այդ դեպքում ասում են, որ կառույցը

արխիտեկտոնիկ է: Այլ կերպ ասած, դա շենքի

կառուցվածքային հենքի շոշափելիությունն է

նրա ձևերում, երբ կոնստրուկտիվ համակարգն

այնպեսէարտահայտվումևմշակվումարտաքին

ծավալներումևմանրամասներում,որձեռքէբե-

րում գեղարվեստական իմաստ:Կարելի էասել,

որ արխիտեկտոնիկ շինությունը իր կատարյալ

արտահայտությամբ ինքը մերկ կառուցվածքն

է։XXդարիմի շարքճարտարապետականուղ-

ղություններ՝ կոնստրուկտիվիզմը, ֆուտուրիզմը,

սուպրեմատիզմը,իրագործումէինհենցայդգա-

ղափարը: Որպես արխիտեկտոնիկության կա-

տարյալ օրինակ կարելի է բերել Էյֆելիաշտա-

րակը34, որում շինարարական կառուցվածքը ոչ

միայն նույնացված է իր գեղարվեստականկեր-

պարին,այլևհենցայդկերպարիբացառիկար-

34 Կառուցվել է Փարիզում 1889 թվականին կոնստ-
րուկտոր Գուստավ Էյֆելի կողմից: Սկզբից այն
նախատեսվում էր որպես ժամանակավոր կառույց՝
յուրօրինակշքամուտքդեպի1889թվականիՀամաշ-
խարհայինցուցահանդեսը:Այնկոչվածէրցուցադրել
ֆրանսիական ինժեներական մտքի ձեռքբերումները:
Մեծհաջողությանհամարաշտարակըպահպանեցին:

ժեքն է կազմում: Այստեղ ճարտարապետական

ձևընույնացվածէկառուցվածքիհետ:

Սակայն գոյություն ունի նաևմեկայլ միջոց

տեկտոնիկայի արտահայտության համար, երբ

ճարտարապետականձևըծածկումէներքինկա-

ռուցվածքը՝ չհակադրվելով դրան, երբ ճարտա-

րապետական ձևը միջնորդավորված ձևով ար-

տահայտումէշինությանկառուցվածքըևնյութի

աշխատանքը:

Մեկայլդեպքում՝ոչարխիտեկտոնիկշինու-

թյուններում, ճարտարապետական ձևը քողար-

կելով, թաքցնելով կառուցվածքը, արտաքուստ

ստեղծում է տվյալ կառուցվածքից տարբեր,

խորթ,կեղծմիկերպար:

Լավ ճարտարապետությունը ստեղծվում է

ամուր և ռացիոնալ կառուցվածքի և գեղարվես-

տական արտահայտչականության համադրու-

թյամբ: Այսպես, հին հունական ճարտարապե-

տությանմեջպարզհենակա-հեծանայինհամա-

կարգը գեղարվեստորեն մշակվել է այնպես, որ

ստեղծվլէսյունակարգը,այսինքնճարտարապե-

տական կանոնը, որը որչափ գեղարվեստական

էր,նույնչափէլուղղակիշինությանչքողարկված

կառուցվածք էր ներկայացնում իրենից: Շինա-

րարական արդյունաբերության զարգացման

արդյունքումառաջեկածժամանակակիցշինա-

նյութերըծնեցիննորճարտարապետականձևեր

և, արդյունքում, նոր գեղագիտություն, որն իր

փայլունարտահայտությունըգտավհատկապես

XX-XXIդարերիճարտարապետությանմեջ։

Արխիտեկտոնիկան սերտորեն կապված է

կառուցվածքի և շինանյութի ընտրության հետ։

Հաջորդհատվածումկդիտարկենքմիքանիհիմ-

նականտեկտոնիկհամակարգեր՝պատի,հենա-

կա-հեծանային, հիմնակմախքային, պլաստիկ

մակերևույթներով կազմված և ժամանակակից

տեկտոնիկհամակարգերը։

ԱՐԽԻՏԵԿՏՈՆԻԿԱ.ՏԵԿՏՈՆԻԿՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

«Ճարտարապետությունն այն արվեստն է, որն ազդե
ցություն է ունենում մարդու վրաառավել դանդաղ, բայցև
առավելհիմնավորկերպով»։

ԼուիսՀենրիՍալիվեն
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ՀԱՐՑԵՐ

1.Ի՞նչէարխիտեկտոնիկան։

2.Ինչպիսի՞տեկտոնիկհամակարգերգիտեք։

Նկար26.ԷյֆելիաշտարակՓարիզում,հեղինակ՝ԳուստավԷյֆել,1889թ.:

Նկար27.Զվարթնոցտաճարիներքինսյունաշարը:
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Ճարտարապետության հիմունքներ

Հնուց շինարարների հիմնական նպատակը

եղելէծածկիկառուցումը։Պատիտեկտոնիկհա-

մակարգում ծածկը հենվում է կրող պատերին։

Մարդկությունըպատէկառուցելամենատարբեր

նյութերից՝կախվածշինանյութիառկայությունից

տվյալերկրամասում,օրինակեղեգից,փայտից,

կավից,քարից,աղյուսից (հում,թրծած,սիլիկա-

տային), պեմզաբլոկներից, բետոնից (կերամզի-

բետոնից, փրփրաբետոնից, երկաթբետոնից և

այլն),այժմնաևապակուց:Չկրողպատը (միջ-

նորմը) կառուցվում է թեթև նյութերից՝ եղեգից,

ճյուղերից, գիպսակարտոնից, ապակե բլոկերից

և այլն, իսկ կրող պատը, բնականորեն, ամուր

հարատև նյութերից՝ քարից, բետոնից և այլն։

Գեղարվեստորեն մշակված  քարե պատի վեր-

նամասում  նախատեսվում է քիվ՝ անձրևաջրե-

րիցպաշտպանելու համար, իսկ ներքևի մասում

որմնախարիսխ՝ գետնահողի խոնավությունից

պաշտպանելուհամար35:

Հին Եգիպտոսի կառույցներում արդեն նկա-

տելիէպատիմշակմանբարձրմակարդակ,երբ

քարերն այնպիսի մաքրությամբ էին հատվում,

որ շարքերիարանք չէր թափանցումանգամ օդ

կամավազ:Այդ նպատակով հատուկխնամքով

էինմշակվումքարերիկարերը,իսկմակերեսները

հարթեցվում էին պատը շարելուց հետո։ Շար-

վածքում չէինդնումորևէկապակցողնյութ,քա-

րերնամրացնումէինմետաղականգամերով։

ՀինՀունաստանումքարերիմշակմանորակը

նույնպեսբարձրէր,քարնընտրելիսհինհույնե-

րըհաշվիէինառնումամբողջշենքիմասշտաբը

ևմեծկառույցներիհամարհատումէինմեծքա-

րեր,իսկփոքրերիհամար՝փոքր:Պատըներքևից

վեր աստիճանաբար բարակեցնում էին՝ պատի

կշիռը թեթևացնելու համար: Քարերը՝ մարմարե

կամ կրաքարեխորանարդները, շարում էին չոր

տեխնիկայով՝ առանց շաղախի, երկաթյա կամ

փայտյա գամերով իրար կապելով և՛ հորիզո-

նական, և՛ ուղղաձիգ ուղղությամբ, գամերը ամ-

րացնումէինհալեցրածկապարով:Թեինչպիսի

խնամքովևտեկտոնիկայիքաջիմացությամբէին

35 Քիվ՝ հորիզոնական տրամատավորված ելուստ,
որը պահպանում է պատն անձրևաջրերից; որմնա-
խարիսխ՝արտաքինպատիներքևիմաս,որընստումէ
հիմքիվրաևպահպանումէառաջինհարկըհիմնահողի
խոնավությունից:

հույներըպատկառուցում լավ երևում էԱթենքի

Ակրոպոլիսիբոլորկառույցներումևհատկապես

Էրեքտեոնտաճարիհարավայինճակատում,ուր

հոծպատը ներքևի մասում ընդգծվում է որմնա-

խարիսխիգեղեցիկտրամատավորվածգոտիով,

դրանից վեր պատը շարված է խոշոր քվադրե-

րովևդրանիցվեր՝կանոնավորփոքրքարերով:

Վերինեզրումպատըավարտվումէ քիվով,որն

ամփոփումէպատը,միևնույնժամանակպաշտ-

պանելովայնանձրևաջրերից:Պատիզանգվածն

ընդհատվումէմիայնդռանբացվածքով,որնիր

հերթիննույնպեսպսակվածէվերնաքիվով:

ՀինՀռոմումքարեխորանարդներիչորշար-

վածքը, այդ թվում պոլիգոնալ (բազմանկյուն),

կիրառումէինգերազանցապեսպատերիներքևի

մասումկամհիմքերում:Տներիպատերըշարում

էին հումաղյուսից:Մ.թ.ա. 2-րդ դարում բետոնի

գյուտըհեղաշրջումմտցրեցհռոմեականշինարա-

րականարվեստում: Փայտյատախտակամածի

մեջլցնումէինկրաշաղախի,հրաբխայինավազի

ևխճիկամաղյուսիմանրկտորտանքներիխառ-

նուրդ, որն ամրանալով ձեռք էր բերում ջրան-

թափանց հատկություն։ Բետոնե պատը կարող

է ստանալ ցանկացած ձև։Դրա շնորհիվ բետո-

նովծածկեցինհսկայականչափերիդահլիճներ,

պատիմեջբացելովլայնդռներուկամարակապ

լուսամուտներ:Բետոնեծածկերնանումէինթա-

ղաձև։ Այդպես են ծածկված հռոմեական բազ-

մահարկ բնակելի տների՝ ինսուլաների հարկա-

բաժինները։ Հռոմեական գմբեթի փայլուն օրի-

նակ է հռչակավոր Պանթեոնի բետոնե ծածկը,

որը հենված է շրջանաձև պատերին: Թաղերի

կամգմբեթիպահանգայինճիգերը36մարելուհա-

մար հռոմեացիք կառուցում էին կորագիծ պա-

տեր՝ շրջանաձև (կլոր տաճարների պատերը) և

կիսաշրջանաձև(խորաններիպատերը)37:

Բետոնը երեսապատվում էր աղյուսով կամ

քարեսալերով։Այստեղիրականտեկտոնիկաշ-

խատանքը կատարում էր բետոնի զանգվածը,

36Պահանգայինճիգըուղղաձիգուժերի(գերազանցա-
պես ծանրության ուժի) ճնշման տակ առաջացող
հորիզոնական հրող ուժն է։ Հատուկ է կորագիծ կա-
ռուցվածքներին։
37ՕրինակներենՀռոմում՝Կոլիզեումը,Iդար,Մակսեն-
ցիումիբազիլիկը,IVդար,ՄիներվաՄեդիկատաճարը,
IIIդար:

ա.ՊԱՏԻՏԵԿՏՈՆԻԿՀԱՄԱԿԱՐԳ
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իսկ երեսապատումը զուտ դեկորատիվ նշանա-

կությունուներ:

Հռոմեականբետոնինորոշնմանությունունի

հայկական«միդիս»շարվածքը38,որումերկշարք

տուֆիարանքըլցվումէկրաբետոնով:Տաշվումէ

քարերիմիայնարտաքինմակերեսը։Հայկական

միդիսում՝իտարբերությունհռոմեականբետոնի,

քարըոչմիայնկազմումէպատիմակերեսը,այլև

նրազանգվածիհիմնականմասըևունիտեկտո-

նիկ նշանակություն (միդիս շարվածքի մասին

ավելի մանրամասնտե՛ս «Շենքի կառուցվածք»

հատվածում)։

Վերածննդի ժամանակաշրջանի Իտալիա-

յումպատիտեկտոնիկան,այսինքննրաաշխա-

տանքը արտաքուստ արտահայտվում էր տրա-

մատավոր գոտիների միջոցով, որոնք կարծես

նշահարում էին պատի աստիճանական բարա-

կացումըցածիցդեպիվեր։Պատիտեկտոնիկայի

38Լատիներենmedius(միջին)բառից:Այսշարվածքը՝
«լինելով հռոմեական շինարարական արվեստի կա-
րևորբաղկացուցիչ,Հայաստաններմուծվեցուշանտիկ
շրջանումևքրիստոնեականմշակույթիտարածմանը
զուգընթաց»:Տե՛սТер-Мартиросов Ф. И., Микаелян 
Л. Ш., Древние корни строительной техники “мидис” 
http://lraber.asj-oa.am/561/1/2009-2__131_.pdf

գեղարվեստականարտահայտությանլավագույն

օրինակներից էՖլորենցիայումՄեդիչի-Ռիկար-

դիպալացոն39,որիներքևիհարկըկառուցվածէ

խոշոր, ուռուցիկ, կոպտատաշ ռուստավոր քա-

րով,երկրորդհարկիպատերըշարածենխոշոր

հարթ խորանարդներով՝ հորիզոնական շարքե-

րըընդգծողբարակզեհերով,իսկերրորդհարկի

պատը բոլորովին հարթ է և շարած է սրբատաշ

քարով: Բացի բարակացումից, այստեղ պատն

աստիճանաբարթեթևանումէնաևերկրորդևեր-

րորդ հարկերի բացվածքների շնորհիվ։ Այսպի-

սով,ակնհայտ էպատիկայունությանևամրու-

թյանհամարկատարվածկառուցվածքայինհաշ-

վարկը,որըմիևնույնժամանակգեղարվեստորեն

մշակվածէ:Եվ,վերջապես,ամբողջպատիմա-

կերեսնավարտվում է մեծ ելուստունեցող բար-

ձակավոր քիվով40: Բացվածքները ուղղանկյուն

են և կամարածածկ՝ կրկնակի կամարիկներով,

ինչըթեևզուտկոնստրուկտիվտարր է, սակայն

միևնույնժամանակայնառանձնահատուկշուքէ

հաղորդումշինությանը:

39 Ճարտարապետ Միկելոցցո Դի Բարտոլոմեո, կա-
ռուցվելէ1444-1452թվականներին։
40 Բարձակ՝ հորիզոնական կառուցվածքների տակ,
դրանքպահողպահունակ(կոնսոլ):

Նկար28.Պանթեոնիբետոնեկառուցվածքըևգմբեթը:



31
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Յուրաքնաչյուր նյութ իր հետ բերում է իր

տեկտոնիկան:Ժամանակակիցշինարարության

մեջ կիրառվում են շատ նոր նյութեր, լայն տա-

րածում են ստացել խոշոր պանելային բլոկերը,

մոնոլիտբետոնը:Հասկանալիէ,որբարակպա-

նելային պատի տեկտոնիկան բոլորովին այլ է,

քանկրողհաստպատինը,պանելայինպատերը

միմիայնսահմանազատողդերենկատարում,ոչ

կրող,քանզիպանելայինշենքիամբողջծանրու-

թյունն ընկնում է երկաթբետոնյա կմախքի վրա։

Դրաշնորհիվպանելայինպատումհնարավորէ

անսահմանափակ թվով պատուհաններ բացել,

այդ թվում ժապավենաձև, հնարավոր է  ապա-

կյապատերտեղադրելշենքիներքևիմասում,ուր

տրամաբանորենպետքէտեղակայվերնրաամե-

նածանրակշիռ կառուցվածքը։ Նման դեպքում

ստեղծվումէայնպիսիտպավորություն,որհսկա-

յական բետոնե շենքը կանգնեցված է ապակե

պատերիվրա,ինչըտեկտոնիկայիտեսակետից

աբսուրդ է:Իրականում, իհարկե,այնհենվում է

հզոր երկաթբետոնյա սյուների վրա, որոնք չեն

երևում ապակյա պատերի ետևում, և հենց այդ

պատճառով նման շենքը արխիտեկտոնիկ չէ,

քանզի նրա իրական կառուցվածքը թաքնված է

մեկայլ,խաբուսիկարտաքինճարտարապետու-

թյանետևում։

ՀԱՐՑ

1. Որո՞նք են պատի տեկտոնիկ համակարգի

առանձնահատկութունները, բերեք օրինակ

ներ։



Նկար29.էրեքտեյոնիհյուսիսայինճակատիմուտքիվերնաքիվը:

Նկար30.Պատիշարվածքբազմանկյունքարերով:
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Հենակա-հեծանային համակարգը, ինչպես

երևում է անվանումից, բաղկացած է հենակնե-

րիցևդրանցվրահենվողհորիզոնականհեծան-

ներից: Հնագույն ժամանակներից հայտնի այս

շինարարական միջոցը իր կարևորությունը չի

կորցրելցայսօր:ԱյնլայնորենկիրառվումէրՀին

Եգիպտոսում, ուր բնակարանների շինարարու-

թյանմեջօգտագործումէինփայտյագերաններ,

իսկհումաղյուսովլցնումէինգերաններիմիջնա-

մասերը՝ որպես պատ: Այդ նույն համակարգը,

բայցքարե,կիրառվումէրնաևեգիպտականտա-

ճարներում։Եգիպտոսումմշակվեցեգիպտական

սյունակարգը, որում սյուները նմանեցվում էին

բույսերի, սյան բունը՝ ցողունի, իսկ վերին վեր-

ջավորությունընմանեցվումէր լոտոսիկամպա-

պիրուսիծաղկին:Ծաղկանմանվերջավորության

լայնացող մասի վրա էր հենվում քարե հեծանը:

Այսպիսովկառուցվածքըստանումէրգեղարվես-

տականձևավորում:

 Հայկական ժողովրդական բնակարանում

դեռբոլորովինվերջերս՝մինչև20-րդդարիառա-

ջին քառորդը, բնակարանի ծածկը կառուցում

էին գերանակապ գմբեթի ձևով, որը հենվում էր

փայտյա սյուների վրա, իսկ արտաքին քարե

պատերն ընդամենը սահմանազատող դեր էին

կատարում,դրանքկրողչէին:Այստիպիծածկը

կոչվումէհազարաշենկամսողոմաշեն,բնակա-

րանը՝ գլխատուն: Հազարաշենի կառուցվածքը

բավականինսեյսմակայունէր,քանիորհորիզո-

նականտատանումներիժամանակպատերըկա-

րողէինքանդվել,բայցփայտյագմբեթը,օրորվե-

լովսյունահեծանայինհամակարգիվրա,հաճախ

չէրքանդվումևմնումէրկանգուն։

Հենակա-հեծանայինհամակարգնիրգեղար-

վեստականկատարելությանհասավմ.թ.ա.առա-

ջին հազարամյակի կեսերին Հին Հունաստանի

ճարտարապետության մեջ, ուր մշակվեց այդ

համակարգի կանոնը՝ սյունակարգը (օրդերը)41:

Սյունակարգումհենակա-հեծանայինհամակար-

գի բոլոր բաղկացուցիչ մասերը ձևավորված են

բարձր գեղարվեստական ճաշակով: Բոլոր այդ

մասերը մշակված են միասնական մոդուլային42

41Orderլատիներենից`կարգ,կանոն:
42Մոդուլ, լատիներենmodulus՝չափ։Կառուցվածքում
չափմանայնպիսիպայմանականելակետայինմիա-
վոր, որին բազմապատիկ են շենքի մնացած մա-

համակարգիմեջ,ինչըապահովումէհորինվածքի

ամբողջականությունը:ՀինՀունաստանումմշակ-

վեցսյունակարգիերեքհիմնականտեսակ՝դորի-

ական,հոնիականևկորնթական,որոնքիրարից

տարբերվում են համաչափություններով և հար-

դարանքիտարրերով։Բոլորայսսյունակարգերը

բաղկացածեներեքհիմնականմասերից.ստիլո-

բատ,որըսյունաշարիստորոտնէևամբողջկա-

ռույցիեռաստիճանպատվանդանը,սյունիրխո-

յակով,որըծածկիհեծաններըկրողհենակնէ,և

ախավեղագես(անտաբլեմենտ),որըհեծանային

համակարգ է: Ախավեղագեսի վրա նստում է

ծածկնիրճակտոնով43։Ամբողջայսկառուցված-

քընրբորենմշակվածէդեկորատիվհարդարան-

քով։ Կառուցվածքը հաշվարկելիս ճարտարա-

պետներընկատիենունեցելնյութիաշխատան-

քըևտեսողականխաբկանքները:Դրանքշտկե-

լուհամարգործադրվումէինմիշարքհնարքներ:

Օրինակ, եռաստիճանպատվանդանն իր միջին

մասումարվումէրքիչուռուցիկևմիայնայդդեպ-

քում էր մարդու աչքին երևվում կատարելապես

հորիզոնական,այլապես միջին մասումայն գո-

գավորկթվար։Եզրայինսյուները,որոնքերևում

են ոչ թե տաճարի սրահի քարե պատի ֆոնին,

այլերկնքիերկնագույնֆոնինևայդպատճառով

թվումենկողքիսյուներիցավելիհեռուկանգնած

ևվերևիմասովթեքվածդեպիդուրս (կրկինտե-

սողականխաբկանք),հույնճարտարապետները

դիտավորությամբտեղադրում էին վերևի մասով

քիչ թեքված դեպի ներս ևավելի մոտ կանգնած

կողքիսյուներին,քանմիջինսյուներնենկանգ-

նածմիմյանցնկատմամբ:Արդյունքըապշեցնում

է՝բոլորսյուներըընկալվումենկատարյալհավա-

սարշարվածևճիշտուղղաձիգ:

Դորիական սյունակարգում սյան համաչա-

փությունները ծանրակշիռ են՝ սյան բարձրու-

թյունը հավասար է ներքևի հատվածի չորսից

վեց տրամագծի։ Սյունը հարդարված է ուղղա-

ձիգակոսներով՝մատնեքներով,խոյակըպարզէ,

բաղկացածէէքինիցևաբակից,ախավեղագեսը

բաղկացածէմարդակից՝պարզհեծանայինսա-

սերի չափումները։ Ավելի մանրամասնտե՛ս «Համա-
չափություն»բաժնում։
43Ճակտոն՝երկթեքտանիքիերկուհակադիրկողմերում
գոյացողեռակյունաձևմակերես(ֆրոնտոն),ներքևից
սահմանազատվածքիվով։

բ. ՀԵՆԱԿԱ– ՀԵԾԱՆԱՅԻՆՏԵԿՏՈՆԻԿՀԱՄԱԿԱՐԳ
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Ճարտարապետության հիմունքներ

լից, ֆրիզից և քիվից։ Ֆրիզը բաժանվում է ուղ-

ղանկյունաձևհատվածների՝տրիգլիֆներիևմե-

տոպների, վերջիններս հարդարվում են հարթա-

քանդակներով։

Հոնիական սյունակարգում սյան բարձրու-

թյունը հավասար է սյան ներքևի մասի ութից

տասը տրամագծի, իսկ մատնեքների ուղղաձիգ

գծերըկրկնակիեն, ինչըառավել սլացիկություն

է հաղորդում սյանը,խոյակըօժտված էպարու-

րաձևխոյազարդովևայլզարդանախշերով,ֆրի-

զըանընդհատծոփորիտեսքունիևհարդարված

է դեկորատիվ հարթաքանդակային գոտիներով,

մարդակըեռաստիճանսալիձևունի։

Կորնթականսյունակարգիհամաչափություն-

ներնավելինուրբեն,ձգված,սյանբարձրությունը

հավասարէտասներկուներքևիհատվածիտրա-

մագծին։Այսսյունակարգնավելիհարուստհար-

դարանք ունի.խոյակն իրենից ներկայացնում է

զամբյուղ՝մեջը լցվածարջամագիլիտերևներով,

մնացածումշատնմանէհոնիականինևհամար-

վումէվերջինիսածանցյալը։

Հռոմեացիքայսշարքինավելացրինտոսկա-

նականևկոմպոզիտայինսյունակարգերը:Կոմ

պոզիտայինը,այսինքնբարդը,է՛լավելիձգվածու

նուրբէ,դրախոյակըհոնիականիևկորնթականի

խառնուրդ է, իսկ տոսկանականը ըստ էության

դորիականնէայնտարբերությամբմիայն,որչու-

նիմատնեքներ,սյանբունըհարթէ։

Սյուներիքայլըսահմանափակվումէրհեծա-

նիերկարությամբ:Սյուներըլայնեններքևիմեկ/

երրորդհատվածում,իսկդեպիվերաստիճանա-

բարնեղանումեն,այսնեղացումըկոչվումէ էն-

թազիս։Այսձևըառավելկայունությունէհաղոր-

դում սյանը։ Բացի դա, ներքևի լայնացումըակ-

ներևորեն բացահայտում է սեղմման աշխատող

քարիներքինլարվածությունը։Հավասարլայնու-

թյանսյունըմիջինմասումդիտողիաչքինկթվար

նեղ՝վերընկարագրվածտեսողականխաբկանքի

պատճառով։Ուստի,հույնվարպետներըլուծելեն

մի քանիխնդիր միանգամից. բացի էնթազիսից,
նրանքսյաններքինճիգերիուղղաձիգուղղությու-

նըտեսողապեսընդգծելենուղղաձիգնեղակոս-

ներով՝ մատնեքներով (կաննելյուրներով), որոնք

սյան բնի վրա ստեղծում են գեղեցիկ լուսաստ-

վերային խաղ: Սյան՝ հեծանին միանալու հան-

գույցըամենակարևորնէայստեկտոնիկհամա-

կարգում:Այնշեշտվածէխոյակով,որիմիջոցով

լարումները աստիճանաբարանցնում են հեծա-

նիցդեպիսյուն:Խոյակըհարդարվածէ,այնդո-

րիական սյունակարգում բաղկացած է տափակ

Նկար31.Հենակա-հեծանայինհամակարգիօրինակ՝ՊոսեյդոնիտաճաըրՍունիոնում,Հունաստան,
444-440թթ.մ.թ.ա.:Դորիականսյունակարգ(օրդեր):
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Նկար32.Երեքսյունակարգ՝դորիական,հոնիական,
կորնթական:

Նկար33.Դորիականսյունակարգ։Ախավեղագեսի
կառուցվածք։
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Ճարտարապետության հիմունքներ

սալից՝աբակից,որըհեծանիտակէանմիջապես,

ևէքինից,որըբարձիպեսդրվածէաբակիտակ

ևկորավունուրվագիծունի,կարծեսբարձիպես

ճզմված լինի մարդակի ծանրության տակ: Հո-

նիական օրդերի էքինը գալարազարդի ձև ունի:

Հեծաններըպարզ երևում են, ինչպես ևամբողջ

այսկառուցվածքըբացկմախքիպեսաչքիառաջ

է։ Հեծանները նույնպես գեղարվեստորեն մշակ-

վածեն:Դորիականօրդերիդեպքումախավեղա-

գեսը, այսինքն հեծանային ամբողջ համակար-

գը,բաժանվածէերեքմասի՝մարդակի,այսինքն

գլխավորհեծանի,ֆրիզիևքիվի:Ֆրիզընստածէ

մարդակիվրա:Ֆրիզըբաժանվածէուղղանկյու-

նաձևհատվածների՝տրիգլիֆներիևմետոպների:

Սա մնացուկ է նախկինիփայտյատաճարների

կառուցվածքից, ուր հիմնականհեծանիվրաու-

ղիղանկյանտակդրվումէիներկրորդականհե-

ծանները և ճակատայինմասից երևում էինայդ

հեծանների կտրվածքներն ու դրանց միջև մնա-

ցածդատարկհատվածները:Քարեճարտարա-

պետությանմեջմետոպներըպայմանականորեն

այդ դատարկ մասերը ծածկող տախտակներն

են,իսկտրիգլիֆները՝գերաններիկտրվածքները:

Հին Հունաստանի տաճարը համաշխար-

հայինճարտարապետությանմեջարխիտեկտո-

նիկայիառավելփայլունօրինակներիցէ։Անտիկ

ճարտարապետության գեղագիտությունը գրե-

թե կատարելության հասավ սրանում, դրա վառ

ապացույցնայնէ,որայդճարտարապետական

համակարգըհարատևեցմինչևմերօրերը։Հետա-

գազարգացմանընթացքում՝հատկապեսդասա-

կանության ժամանակաշրջանում, սյունակարգը

կորցրեց իր տեկտոնիկ, այսինքն կառուցողա-

կաննշանակությանը,ևմեծմասամբկիրառվեց

որպեսդեկորատիվհարդարանք՝պատերինկից

որմնասյուներիձևով:

ՀԱՐՑԵՐ

1.Որո՞նքենհենակահեծանայինհամակարգի

առանձնահատկութունները։

2.Ինչպիսի՞ սյունակարգեր գիտեք, ինչո՞վ են

դրանքնմանիրարևտարբերիրարից։



Նկար34.Դորիականխոյակ44:




Նկար35.Հոնիականխոյակ45:

 

Նկար36.Կորնթականխոյակ46։

44E.Wallis,Illustreradverldshistoria,volumeI.,
stockholm, central-tryckeriet,1875էջ507:
45Նույնտեղում,էջ506:
46Նույնտեղում։
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Հիմնակմախքայինտեկտոնիկհամակարգում

շենքի ամրությունը ապահովում է նրա կմախքը

(կարկասը),իսկպատերնընդամենըսահմանա-

զատում են այն: Հիմնակմախքային տեկտոնիկ

համակարգը հենակա-հեծանայինի զարգացած

տեսակնէ,այնգրավումէշենքիամբողջծավա-

լը:Կմախքըգոյանումէիրարամրացվածուղղա-

ձիգութեքհենակներիցևհեծաններից,կմախքի

արանքներըլցվումենաղյուսով,քարով,բետոնով

կամայլշինանյութով:Շինությանհիմնակմախքը

աշխատումէորպեսմիասնականտարածական

համակարգ, իր վրա կրելով շենքի բոլոր ուղղու-

թյուններիուժայինազդեցությունները։

Հիմնակմախքային համակարգը ժամանա-

կակից ճարտարապետության նախասիրած

կոնստրուկտիվմիջոցներիցէ,թեևայննորություն

չէևհայտնիէրհնուց:Դեռմիջնադարումեվրո-

պական ֆախվերկային շինությունները կառուց-

վում էին փայտյա կմախքի՝ ֆախվերկի հիման

վրա:Փայտյաուղղաձիգհենակներից,թեքպա-

հունակներից և հեծաններից հավաքում էին մի

քանիհարկանիկմախք,որիարանքները լցնում

էինաղյուսովկամայլշինանյութով։

Նկար37ա,բ։Ֆախվերկայինկառուցվածքիօրի-
նակներ:

Նկար38.ՌիլայնսընկերությանշենքըՉիկագո-
յում,1890-95թթ.,ճ-տՋոնՐութ(RelianceBuildingin
Chicago,JohnRoot):Շենքիճակատը,ինչպեսևամ-
բողջներքինկմախքըկազմվածէհորիզոնականև

ուղղաձիգկառուցվածքայինտարրերով։

Նորժամանակաշրջանումմետաղիներմուծ-

ման շնորհիվ կմախքային համակարգը հաս-

տատուն տեղ զբաղեցրեց շինարարության մեջ:

18-րդ դարում առաջին անգամ շինարարության

մեջ օգտագործվեցին բարակ թուջե սյուներ։ 19-

րդ դարի կեսերից ԱՄՆ-ի մի շարք քաղաքնե-

րում՝ Չիկագոյում, Նյու-Յորքում, մետաղական

հենարանների կիրառմամբ և վերելակի գյուտի

շնորհիվ47 կառուցվեցին առաջին երկնաքերերը:

Հայտնի են հատկապես Չիկագոյի ճարտարա-

պետական դպրոցը ներկայացնող նմանօրինակ

կառույցները (մանրամասներն այս դպրոցի

մասինտե՛սդասագրքիերկրորդմասում):

Շուտովերկաթբետոնըարագգրավեցշինա-

րարությանողջասպարեզըևդարձավնորճար-

տարապետությանամենաուժեղխթաններիցմե-

կը48: Առաջին երկաթբետոնյա շենքը 1905 թվա-

471857-ինՆյուՅորքումգործադրվեցառաջինվերելա-
կը,որիգյուտնարելէԷլիշաԳրեյվսՕտիսը:
48 1796-ին անգլիացի Ջեյմս Պարկերը մշակել է ցե-
մենտի պատրաստման եղանակը կավի և կրաքարի

գ. ՀԻՄՆԱԿՄԱԽՔԱՅԻՆՏԵԿՏՈՆԻԿՀԱՄԱԿԱՐԳ
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Ճարտարապետության հիմունքներ

կանինՓարիզիՖրանկլինփողոցումկառուցված

բնակելիտուննէ:Եվեթեմինչև20-րդդարիառա-

ջինտասնամյակներըայսօրինակկառուցվածք-

ների հեղինակները փորձում էին նոր շինանյու-

թըքողարկելհնաոճկամէկլեկտիկճակատային

ճարտարապետությամբ, ապա 20-ականներից

սկսած ճարտարապետներն արդեն մեծ ոգևո-

րությամբ բացահայտում էին նոր կառուցվածքի

յուրատեսակգեղագիտությունը:Հետագատաս-

նամյակների ընթացքում ստեղծագործական

շրջանակներում նոր պատկերացումներ հաս-

տատվեցին ժամանակակից շինարարության և

ճարտարապետության մասին, շուտով դրանք

գրավեցին լայն ասպարեզ: Ավելի ուշ շինարա-

րություններմուծվեցնաևպողպատըորպեսշատ

ամուր ու թեթև շինանյութ, միևնույն ժամանակ

կրողտարրերիավելիճշգրիտհաշվարկովհնա-

րավորդարձավզգալիորենթեթևացնելկառույց-

ներիկշիռը:

Հիմնակմախքային կառույցների ճակա-

տայինլուծումներումնկատելիէերկումոտեցում՝

կամ կմախքը թաքցվում է արտաքին կախովի

պանելների և երեսապատող նյութերի ետևում,

կամայնդուրսէբերվումդեպիճակատևկազմում

թրծմանճանապարհով: 1867-1880թթ.Ֆրանսիայում
մի շարք հեղինակների կողմից՝ Ֆրանսուա Կուա-
նյե, Ժոզեֆ Մոնյե, Ժան Լուի Լամբո, մշակվեց եր-
կաթբետոնը՝ որպես շինանյութ: Այս գործընթացին
նույն ժամանակահատվածում մասնակցել են նաև
գերմանացի ինժեներ Կառլ Վայսը և անգլիացի
ինժեներՈւիլյամՈւիլկինսոնը:

էգեղարվեստականկերպարիկարևորմասը,ինչ-

պես օրինակ միջնադարյան եվրոպական ֆախ-

վերկայինշենքերում:Հասկանալիէ,որերկրորդ

դեպքումայնավելիհստակեցնումէշենքիտեկ-

տոնիկան:

Ճակատային լուծումները համապատաս-

խանումենկմախքիվանդակներին:Պատիպա-

նելներըկարողենամրացվելսյուներին,հեծան-

ներին, կամ միջհարկային ծածկի պանելների

կոնսոլային՝ կախվող հատվածներին, դրանցով

կազմակերպվում է արտաքին ճարտարապե-

տությունը.տեղաբաշխվումենպանելները,բաց-

վածքները,ևհիմնակմախքային-պանելայինշեն-

քի արխիտեկտոնիկան իր արտահայտությունն

է գտնում շենքի արտաքին կերպարում։ Որպես

կանոն,ճակատումպարզորոշերևումենհարկե-

րի հորիզոնականները և կմախքի ուղղահայձիգ

բաժանումները:

Հիմնակմախքային կառույցի տեկտոնիկան

ակներևէ,այնկազմումէհատկապեսֆունկցիո-

նալիստականևկոնստրուկտիվիստականշինու-

թյունների գեղարվեստական արտահայտչակա-

նության բուն էությունը: Այս ուղղություններին

ավելի մանրամասն կանդրադառնանք աշխա-

տությաներկրորդգլխում։

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Որո՞նք են հիմնակմախքային համակարգի

առանձնահատկութունները։

2.Ի՞նչօրինակներգիտեք։

Նկար39.ԲնակելիտունՓարիզիՖրանկլինփողոցիվրա,1905թ.,ճ-տՕգյուստՊերրե
(RueFranklinApartments,AugustePerret):Առաջիներկաթբետոնյաշենքը։Ճակատում

արտացոլվածենկմախքիհորիզոնականևուղղահայացտարրերը։
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Այսպես ենք կոչել այն կառուցվածքները,

որոնցումառկաենկորագիծծածկիտարրեր՝կա-

մար,թաղ,գմբեթ՝իրենցտարատեսակներով:

Քարե հենակա-հեծանային համակարգի

համարպահանջվում են երկար քարակտորներ՝

հեծաններ պատրաստելու համար: Իսկ կամա-

րը կամ թաղը կառուցվում են փոքր քարերից,

ինչը շատ հեշտացնում և էժանացնում է շինա-

րարությունը:Բացիդա,քարըշատավելի լավէ

դիմադրում սեղմմանը, քան ծռմանը, ինչը կար-

ևոր է շենք կառուցելիս։ Իհարկե, կորագիծ կա-

ռուցվածքներումառաջանումեննաևայլտիպի՝

հենված զանգվածի կշռից առաջացած ճիգեր։

Դրանքկարելի էբաղդատելերկուուղղությամբ՝

հորիզոնականև ուղղաձիգ: Հորիզոնականճիգը

անվանում են պահանգային: Շինարարի առա-

վել կարևոր խնդիրրն այդ պահանգային ճիգը

չեզոքացնելնէ,որպեսզիկառույցըչքանդվի:Այդ

խնդիրը լուծվումէզանգվածեղ,հզորհենարան-

ներիկամկամարաշարիկիրառմամբ։Վերջինիս

դեպքումհարևանկամարներումհակառակուղղ-

վածուժերըմարումենմիմյանց:Կամարաշարերը

լայնկիրառումենստացելհատկապեսՀինՀռո-

մի կառույցներում (ջրատարներում, կամուրջնե-

րում, բազիլիկաներում): Հնադարում ինժեներա-

կանգիտելիքներիանբավարարությանպատճա-

ռովհենարաններըկառուցումէինանհրաժեշտից

շատավելիթանձր:Հետագայում՝ինժեներական

մտքի զարգացման հետ, հենարաններն ու պա-

տերըբավականինբարակեցինութեթևացան։

Կամարիկիսաշրջանաձևմարմնիերկուկող-

մերի աղեղները (կամարաղեղները կամ արխի-

վոլթերը)հենվումենառաջկարկառվածքարերի՝

կամարի կրունկների (իմպոստների) վրա: Կա-

մարկառուցելուհամարայդկրունկներիվրահե-

նումենփայտեկաղապարամածը,որիվրաչոր

շարվածքովհավաքվումէկամարը:Փականային

քարըտեղադրելուցհետոայլևսկաղապարիկա-

րիքչկա,այնհանվումէ:Իսկքարերըշաղախով

ամրացնելուպարագայումկամարըկարելիէհա-

վաքել և առանց կաղապարամածի։ Բոլոր դեպ-

քերումկամարըհավաքվումէսեպաձևքարերով,

որոնքիրենցձևիշնորհիվբեռնվածությունըկա-

մարաղեղներով փոխանցում են հենարաննե-

րին: Կամարի ամենակարևոր հանգույցներն են

հանդիսանում կամարը փակող կենտրոնական

սեպաձևքարը՝փականաքարըկամպորտաքարը,

ինչպեսնաևկամարիկրունկներըկամիմպոստ-

ները՝ երկու հենարանները: Այս հանգույցները

իրենց կարևորության պատճառով սովորաբար

ընդգծվումենճարտարապետականմանրամաս-

ներովևհարդարվում:Բացվածքներիկամարնե-

րըկարողեն շարվելպատի շարվածքիցառան-

ձին,ևայսդեպքումդրանքծառայումենորպես

կորագիծմարդակ։Գմբեթատակկամթաղակիր

կամարները իրենց վրա ընկնող կառուցվածքի

ծանրությունըբաշխումենհենարաններին։

Գոյությունունիկամարների70-իցավելիտե-

սակ49:Նշենքմիքանիսը.կիսաշրջանաձև,պայ-

տաձև, ողնուցաձև, երկկենտրոն կամ սլաքաձև,

եռակենտրոն,քառակենտրոն,հովհարաձև,էլիպ-

49Ս.Գասարջյան,Ճարտարապետական և շինարա-
րական տերմինների ռուս-հայերեն և հայ-ռուսերեն
բացատրականբառարան,Երևան,2007,էջ20-23:

դ.ԿՈՐԱԳԻԾՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐՈՎԿԱԶՄՎԱԾՏԵԿՏՈՆԻԿՀԱՄԱԿԱՐԳ

Նկար40ա,բ։Վերևում՝կամարիկառուցվածք՝a-պ-
լինթ,б-կամարիկրունկկամիմպոստ,в-կամարերես,
г-փականաքար,д-կամարաղեղկամարխիվոլթ։
Ցածում՝համակենտրոնկամարաղեղներ։
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Ճարտարապետության հիմունքներ

Նկար41.ՀռոմեականջրատարՍեգովիայում,Իսպանիա,Iդար:

Նկար42.ՍուրբԲոնիֆացիուսիբազիլիկանՄյունխենում,Գերմանիա,XIXդար:
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սաձև,ձվաձև,եռատերևևայլն:Կախվածնկար-

վածքից,կամարներնունենումենտարբերչափի

պահանգ և համապատասխանաբար տարբեր

ամրության չափ: Լավ հաշվարկի դեպքում կա-

մարներըկարելիէհենելոչթեհսկամույթերի,այլ

սյուներիվրա,ինչովևգոյանումէվաղքրիստոնե-

ական ճարտարապետության մեջ այդքան տա-

րածված օրդերային սյունակամարաշարը: Այն

հաստատվելէճարտարապետությանմեջորպես

կիսաբաց տարածությունների կազմակերպման

լավ միջոց, օրինակ հրապարակների շուրջ կամ

փողոցների երկայնքով, կիսաբաց սյունասրահ-

ներում, պալատական, վանքային բակերի պա-

րագծով,բազիլիկալկառույցներումևայլն։

Մեկայլ տարածված կորագիծ կառուցվածք

էթաղը:Եթեկամարըկառուցվումէմեկկամմի

քանիշարքքարից,ապաթաղնունիզգալիխորու-

թյուն:Թաղըծածկիայնպիսիտարածականերկ-

րաչափական կառուցվածք է, որի մակերևույթն

ուռուցիկկորագիծձևունի50:Թաղիպարզագույն

50 Թաղ՝ ճարտարապետության մեջ տարածական

օրինակը կիսաշրջանաձև կամ գլանաձև թաղն

է, դրա ուղղաձիգ կտրվածքը կիսաշրջանաձև է:

Թաղի երկու երկայնական կողմերը կոչվում են

երեսներ:Թաղերըկարողենունենալկիսաշրջա-

նաձև,պարաբոլիկ,էլիպսաձև,սլաքաձև,բազմա-

կենտրոնևայլկորագիծձևերկտրվածքում:Որ-

քանավելիցածր էթաղը,այնքանավելիհաստ

հենարաններէայնպահանջում,քանզիայդդեպ-

քումպահանգայինուժըմեծէ:Այնմարելուհա-

մարճարտարապետըհաստացնումէրկրողպա-

տերը կամավելացնում լրացուցիչ հենարաններ

դրսի կողմից՝ որմնահեցեր։Թաղերը հենվում են

երկայնականպատերիկամսյունաշարերիվրա:

Սյունաշարիվրահենվելուդեպքումհաճախթա-

ղըհենվումէսյունիցսյունգցվածթաղակիրկա-

մարների,այսինքնկամարաշարիվրա:Այսպիսի

սյունակամարաշարով բազիլիկ տաճարներում

նավերնանջատվումենիրարից:

Նկար44.Թաղերիտեսակներ:1-գլանաձև,2-խա-
չաձև,3-սեպաձևկամգոց,4-հայելային,5-առագաս-
տաձև:

կառուցվածք,կորնթարդմակերեսովծածկ:Նշվ.աշխ.,
էջ240:

Նկար43.Կամարներիտեսակներ.A-հնագույն,

B–եռանկյունաձև,C– կեղծ,D– կիսաշրջանաձև,E– 
պայտաձև,F– բարձրսլաքաձևկամերկկենտրոն,G,
H– նորմալսլաքաձև,J–ողնուցաձև,K–երկկենտրոն
ողնուցաձև,L– քառակենտրոն,M–եռակենտրոն։
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Ճարտարապետության հիմունքներ

Նկար45.Խաչաձևթաղ,գոյացածերկուսլաքաձև

թաղերիհատումով։

Ճարտարապետության պատմության ըն-

թացքումձևավորվելենթաղերիբազմազան,նաև

բարդտեսակներ։Դիտարկենքդրանցիցմիքա-

նիսը: Երկու գլանաձև թաղերը ուղիղ անկյան

տակհատվելովգոյացնումենխաչաձևթաղ:Խա-

չաձևթաղըկարողէհենվել չորսանկյուններում

տեղադրված հենարանների վրա: Կրկին երկու

գլանաձևթաղերիհատումից,բայցայլմակերես-

ների գործածությամբ գոյանում է սեպաձև կամ

գոցթաղ:Սեպաձևթաղըհենվումէչորսպատերի

վրա:Եթեայդթաղիվերնամասովհորիզոնական

հարթությամբ հատում կատարենք, կստանանք

հայելայինթաղ:Հայելայինթաղովենծածկված

Վերածննդի և դասականության պալատական

շենքերի սրահները, այդպիսի թաղի կենտրոնա-

կանհատվածը՝պլաֆոնը,որպեսկանոննկարա-

զարդվելէ51:

Այսպես կոչված կեղծ թաղը (ինչպես նաև

կեղծ կամարը և գմբեթը) կառուցվում է առաջ

կարկառված հորիզոնական քարերի կամ փայ-

տիհորիզոնականշարքերովևսկզբունքորենայլ

ձևովէաշխատում,քանիրականթաղը,այստեղ

բացակայումէպահանգայինճիգըևբեռնվածու-

թյանուժըուղղաձիգէ:Կախվածկորագծինկար-

վածքիցկարելիէառանձնացնելթաղերիմոտ25

տեսակ: Նշենք դրանցից մի քանիսը. գլանաձև,

սլաքաձև, տափակավուն, խաչաձև, աստղաձև,

առագաստաձև և այլն: Թաղերի տարատեսակ-

51Ֆրանսերենplafond-առաստաղ:

ներով հատկապես հարուստ է գոթական ճար-

տարապետությունը52: Այստեղ նախասիրված

խաչաձև,աստղաձևևայլբարդնկարվածքիթա-

ղերըհենվումենսյուներիևորմնասյուներիվրա,

որոնք իրենց հերթին բեռնվածությունըփոխան-

ցում են արտաքին կառուցվածքներին՝ որմնա-

հեցերին53: Դրա շնորհիվ բավական ընդարձակ

տարածք է ազատվում տաճարի ներսում, իսկ

պատերը համարյա ազատվում են ծածկ կրե-

լու գործառույթից:Սրա շնորհիվ գոթականտա-

ճարներիպատերի մեջ հսկայական լուսամուտ-

ապակենախշեր էին տեղադրում: Խաչաձև կամ

սեպաձևթաղերիհատմանգծերըամրացնումէին

ջլաղեղներով (ներվյուր, գուրտ): Ջլաղեղներով

գոյանում է կմախք, որով թաղի բեռնվածությու-

նը փոխանցվում է հենարաններին: Այս տիպի՝

ջլաղեղներով խաչաձև թաղերը մեծ տարածում

ստացան հատկապես եվրոպական միջնադարի

կառույցներում:Հայկականմիջնադարյանշինու-

թյուններում հանդիպում են գլանաձև, թույլ սլա-

քաձև, խաչաձև թաղեր, ինչպես նաև ջլաղեղնե-

րովամրացվածթաղեր։

Նկար46.ՆորավանքիՍբ.Կարապետեկեղեցուգա-
վիթըծածկվածէգոցթաղով։Թաղիկենտրոնում՝

շթաքարեերդիկ:

52 Գոթական ճարտարապետությունը Եվրոպայում
XII-XVդարերումտարածվածոճականուղղությունէ:
53 Որմնահեց կամ կոնտրֆորս՝ մույթի ձև ունեցող
լրացուցիչ ամրություն, որը դիմակայում է կառույցի
հորիզոնականքանդողուժին:
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Նկար47.Սեն-դենի(Basilique cathédrale de Saint-
Denis)եկեղեցուինտերիեր։Խաչաձևսլաքաձևթա-
ղեր՝ջլաղեղներով,սլաքաձևկամարներ,փնջաձև
սյուներ,ապակենախշեր54:

Նկար48.Սբ.Հռիփսիմետաճարիգմբեթը,
գմբեթարդները,տրոմպայինանցումները:

54Նկարըվերցվածէ՝LouisGradecki,Gothicarchitecture.
HarryN.Abrams,Inc.,Publishers,NewYork,1977.

Գմբեթընույնպեսդասվումէթաղերիընտա-

նիքին: Գմբեթը կարող է ծածկել զգալի մակե-

րես՝ առանց միջանկյալ հենարանների: Գմբե-

թի նկարվածքը գոյանում է ուղղաձիգառանցքի

շուրջ որևէ կորագծի պտտմամբ: Մեծ մասամբ

դա մեկ քառորդ շրջանագիծ աղեղն է, որով

ստացվումէգնդաձևկամսֆերիկգմբեթ:Սակայն

սամիակտեսակը չէ:Կորագիծաղեղըկարող է

լինել էլիպսի,պարաբոլի քառորդ հատված կամ

կարողէավելիբարդձևունենալ,դրանցովառա-

ջանում են գմբեթիտարատեսակներ՝ գոթական,

հովհարաձև,սոխուկաձև,սաղավարտաձև,բազ-

մանկյուն, պայտաձև և այլն: Եթե կիսագնդաձև

գմբեթը չորս ուղղաձիգ հարթություններով հա-

տենք, ապա կստանանք առագաստաձև թաղ

կամգմբեթ։Գոյությունունեննաևօվալաձևհա-

տակագիծունեցողգմբեթներ(օվալինմոտնկար-

վածք ունիԷջմիածնում սբ. Հռիփսիմետաճարի

գմբեթը): Գմբեթը հաճախ հենվում է շրջանաձև

կամ քառակուսի հատակագիծ ունեցող

շինության պատերին՝ կլոր թմբուկի միջոցով, և

կամ անմիջականորեն։ Քառակուսուն կամ չորս

գմբեթակիր մույթերին հենվելու դեպքում գմբե-

թիշրջանագծիևգմբեթատակքառակուսումիջև՝

նրանց անկյուններում բաց են մնում եռանկյու-

նաձևչծածկվածհատվածներ:Այդանկյունները

ծածկումէինտրոմպերովկամառագաստներով55:

Առագաստիկորագիծըկատարելապեսհամընկ-

նումէգմբեթիկամթմբուկիկորագծիհետ։

Գմբեթի պահանգային ճիգերը առավել հա-

ջողությամբ հնարավոր է մարել ոչ թեպատերի,

այլկորագիծխորշերի (պաշտամունքայինճար-

տարապետության մեջ խորանների) ծածկերի՝

գմբեթարդների միջոցով: Գմբեթարդը (կամ կի-

սագմբեթը)գնդիմեկքառորդմասըկազմողծած-

կի ձև է, որով ծածկում են կիսաշրջանաձև հա-

տակագծով խորանները կամ որմնախորշերը:

Կենտրոնական գմբեթն այս դեպքում նստում է

գմբեթակիրկամարներիվրա:Գմբեթիևգմբեթա-

կիրկամարներիպահանգայինճիգերըչեզոքաց-

վում են խորանների գմբեթարդների հակառակ

55Առագաստըսֆերիկեռանկյունիէ,որըտեղադրվելով
գագաթնիվայր,լրացնումէքառակուսուևշրջանագծի
միջև եղած անհամապատասխանությունը; տրոմպը
նույնդերըկատարողկոնաձևսեգմենտնէ:Ս.Գաս-
պարյանիմոտ.տրոմպ՝եռանկյունիխորշանմանթաղ:
Առագաստ՝եռանկյունիսֆերիկորմնանցք,հիշեցնում
էուռածառագաստ:Տե՛սՍ.Գասպարյան,նշվ.աշխ.,
էջ194և274:
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ճիգերով:ՕրինակկարողենծառայելՀայաստա-

նի քառախորան հռիփսիմեատիպ տաճարները,

քառախորանկամբազմախորանայլեկեղեցինե-

րը։

20-րդդարիկեսերիցստեղծվեցինգմբեթինոր

ձևեր՝ բարակ հարթ մակերևույթներով, նիստա-

վոր,ալիքաձև, ծալովի երկաթբետոնյա կառուց-

վածքներով, կողավոր ու ցանցկեն՝ պողպատից,

սոսնձապատ փայտից: Սրանց տեկտոնիկ աշ-

խատանքը բոլորովինտարբեր է վերը դիտարկ-

ված քարե կառուցվածքներից, սրանք աշխա-

տումենորպեսկմախքայինկառուցվածքներ։

Նկար50.Ժամանակակիցգմբեթներ։ա,բ-հարթ,
վ-երկաթբետոնյաալիքաձև,գ-կողավոր,դ-կողավոր-
օղակավոր,ե-պողպատեձողերիցցանցավոր56:

Նկար51.Ջլաղեղներ:

56Т. Г. Маклакова, С. М. Нанасова, В. Г. Шарапенко, 
А. Е. Балакина. Архитектура. Изд. Ассоциации строи-
тельных вузов, Москва,2009:

Նկար49.Գմբեթներևհարակիցկառուցվածքներ՝
1-կիսագնդաձևգմբեթ,2-առագաստաձևգմբեթ,
3-թմբուկովգմբեթ,4-գմբեթառագաստայինփոխան-
ցումով,5-վեցանիստգմբեթ,6-հովհարաձևգմբեթ,
7-գմբեթակիրկամարներ,8-կոնսոլայինանցում,
9-առագաստներ,10-լուսանց,11-կիսագնդաձևգմբեթ,
12-թմբուկ,13-առագաստ,14-երդիկ,15-զարդափոսեր,
16-ատտիկյանհարկ,17-տրոմպայինփոխանցումով
պարաբոլիկգմբեթ։Գծագիրը՝Е. Уайт, Б. Робертсон, 
Архитектура. Формы, конструкции, детали. Москва,
2005,էջ25:
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ՀԱՐՑԵՐ

1. Որո՞նքենկորագիծմակերևույթներովկազմ

վածտեկտոնիկհամակարգիառանձնահատ

կութունները, ինչպե՞ս են բաշխվում ճիգերը

այդպիսիկառուցվածքում։

2.Ինչպիսի՞նէկամարիկառուցվածքը։

3.Ինչպիսի՞կամարներիտեսակներգիտեք։

4.Ինչպիսի՞թաղերիտեսակներգիտեք։

5.Ինչպիսի՞գմբեթներիտեսակներգիտեք։

Նկար53.Իրինդ,բազմախո-
րանեկեղեցի,7դար:Խորան-
ներըծածկվածենգմբեթարդ-
ներով։Թմբուկընստածէ
առագաստներիևգմբեթակիր
կամարներիվրա։

Նկար52.Ջլաղեղներիբարդ
համակարգ:Արքայական
քոլեջիմատուռՔեմբրիջում
(1446-1515)(King'sCollege
Chapel,Cambridge):



45

Ճարտարապետության հիմունքներ

Տեխնիկական առաջընթացի շնորհիվ շինա-

րարությունը նույնպես մեծառաջընթացապրեց

20-21-րդդարերում:Ստեղծվեցինբարձրամրու-

թյաննորնյութեր՝երկաթբետոնը,ամրանացեմեն-

տը:Շինարարությանմեջսկսեցինկիրառելպող-

պատ, ալյումին, ապակի, փրփրապակի, բարձր

ամրությանթեթևծածկինյութեր,պլաստիկսին-

թետիկնյութեր՝բարձրջրամեկուսիչևձայնամե-

կուսիչհատկություններով:Ինժեներ-կոնստրուկ-

տորներըմշակեցիննորկառուցվածքներ:

Նկար54.Կախովի՝վանտայինկառուցվածքներ57:

Նկար55.ՅոյոգիազգայինմարզադաշտՏոկիոյում,
1964թ.,ճ-տԿենձոՏանգե։Կախովի՝վանտայինկա-
ռուցվածքիօրինակ:

57 Н. М. Кирсанов - Висячие и вантовые конструкции. 
Москва, Стройиздат, 1981:

Նկար56.Ծալքավորկառուցվածքներ58:

Օրինակ, կախովի վանտային կառուցվածք-

ները բոլորովին նոր երևույթ էին ճարտարապե-

տությանմեջևսկսած20-րդդարիկեսերիցդրան-

ցով ծածկել են հսկայական թռիչքներ: Այդ կա-

ռուցվածքներիհիմնականտեկտոնիկհենքըհզոր

կրողմույթերնեն,որոնցիցկախվումենմնացած

կառուցամասերը:

Մեկայլհետաքրքիրնորամուծությունէծալ-

քավորերկաթբետոնյածածկը։Այսկառուցված-

քը հեշտությամբ կարելի է հասկանալ, դիմելով

թղթեօրինակին։Եթեթղթիկտորըփորձենքերկու

ծայրերովհենելհենարաններիվրա,այնկընկնի,

բայցեթեթուղթըծալենքմիքանիանգամևհետո

բացենք,այսդեպքումայնհաջողությամբկհենվի:

Ծալքավոր կառուցվածքներով հնարավոր է մեծ

թռիչքներ ծածկել։ Հարկ է նշել, որ երկաթբետո-

նյածածկերումպահանգայինճիգերըբոլորովին

այլձևովենաշխատում,քանքարեկառուցվածք-

ներում։Երկաթբետոնյաթաղիպահանգայինճի-

գերը ձեռք են բերում ուղղաձիգ ուղղվածություն

ևհեշտությամբմարվումենհենարաններով։Ե՛վ

ծածկը, և՛ հենարանները լինում են շատ ավելի

թեթև,քանքարետարբերակներում։

Է՛լ ավելի կատարյալ կառուցվածքներ են

կրկնակի կորության թաղանթները։ Նման թա-

58Очерки теории архитектурной композиции, под ред. 
Гегелло, М.,1960, с.102:

ե.ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻՏԵԿՏՈՆԻԿԱ
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ղանթներգոյությունունենբնությանմեջ,օրինակ

ձվիկեղևը։Կրկնակիկորությանթաղանթներըու-

նենում ենտարբերձևեր՝ գնդիմաս, կոնուս, հի-

պերբոլիկ պարաբոլոիդ և այլն։ Տարածական

կառուցվածքների զարգացումը հեղափոխական

նշանակություն ունեցավ ժամանակակից ճար-

տարապետության համար: 21-րդ դարիտեխնի-

կանարդեն հնարավորություն էտալիսամենա-

համարձակգաղափարներնիրականացնելուհա-

մար,ևդրանցումտեկտոնիկայիհասկացությունը

հաճախհիմնովինվերանայվումէկամստանում

նորիմաստ:Ճարտարապետներիխնդիրն է գե-

ղարվեստորենիմաստավորելդրանք,բացահայ-

տել պլաստիկայի, մասնահատումների, համա-

չափությանևընկալմանօրինաչափությունները:

Նկար57.ա,բ,TWAօդանավակայանըՆյուՅոր-
քում,ճարտարապետԷէրոՍաարինեն,1962թ.(TWA
FlightCenter,EeroSaarinen)։Կրկնակիկորությանթա-
ղանթներիկիրառում։ա-ընդհանուրտեսք,բ-ինտե-
րիեր։

 

ՀԱՐՑԵՐ

1. Որո՞նքենժամանակակիցտեկտոնիկհամա

կարգիառանձնահատկութունները։

2. Ինչպիսի՞տեսակներևօրինակներգիտեք։

Նկար58.ա,բ,ՄարզահամերգայինհամալիրԵրևանում,1980-84թթ.:Ճ-ներԿ.Հակոբյան,Ա.Թարխանյան,Հ.
Պողոսյան,Ս.Խաչիկյան,Գ.Մուշեղյան,քանդակագործՖ.Առաքելյան:Կրկնակիկորությանթաղանթիևվան-
տայինկառուցվածքիօրինակ.ա-արտաքինտեսք,բ-ծածկիերկաթբետոնյաթաղանթիկառուցումը:



47

Ճարտարապետության հիմունքներ

Ճարտարապետության լեզուն ձևավորվում է

իրբնորոշարտահայտչամիջոցներով։Դրանցով

կազմակերպվում է տարածական միջավայրը և

ամբողջանում է ծավալատարածական հորին-

վածքը։ Դրանցից շատերը բնորոշ են ոչ միայն

ճարտարապետությանը, այլև մյուս արվեստնե-

րին, բացիայդ, դրանքառկաեն նաև բնության

մեջ: Այդ արտահայտչամիջոցներից յուրաքան-

չյուրնանիմաստ էառանձին վերցրած և իմաս-

տավորվում է միայն հորինվածքի համատեքս-

տում,ինչովևկազմվումէճարտարապետության

բազմաբովանդակ էությունը: Այդ արտահյտչա-

միջոցներնեն՝

1. համաչափությունը,

2. սիմետրիանևասիմետրիան,

3. ստատիկանևդինամիկան,

4. ռիթմը,

5. նյուանսըևկոնտրաստը,

6. բացարձակ չափը, զանգվածը, ճարտա-

րապետականմասշտաբը,

7. նյութիընտրությունը,դրամակերեսիմշա-

կումը՝մակատեսքը(կամֆակտուրան)ևներքին

կազմությունը՝տեքստուրան,

8. լույսը,գույնը,

9. մոնումենտալարվեստիևճարտարապե-

տությանհամադրությունը,

10. ճակատների մասնահատումները, ման-

րամասները,դրանցերկրաչափականձևնուդա-

սավորությունը,

11. ոճական ընդհանրությունը, ձևերի միաս-

նականությունն ու փոխենթակայությունը, ճար-

տարապետականշեշտերը։

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԱՐՏԱՀԱՅՏՉԱՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

ա.ՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ

Ճարտարապետական երկի գեղարվեստա-

կան կերպարի ձևավորման հարցում կարևորա-

գույննշանակությունունենշինությանչափային

հարաբերությունները:Խոսքըամբողջի,մասերի,

մանրամասների և մասնահատումների չափում-

ների և դրանց հարաբերությունների մասին է:

Չափերիկանոնակարգվածփոխհարաբերությու

նըկոչվումէհամաչափություն59:Ավելորդէնշել,

թեորքանկարևոր էհամաչափությունըցանկա-

ցած արվեստի համար: Ճարտարապետության

համարայնունիբացառիկնշանակություն,ճար-

տարապետական գեղագիտությունն ուղղակի

հիմնվածէհամաչափությանվրա:

Համաչափական համակարգի ստեղծումը

բարդխնդիր է: Ամբողջի և մասերի միջև պիտի

ստեղծվենայնպիսի չափային հարաբերություն-

ներ, որպեսզիպահպանվի հարմոնիայի կարևո-

րագույն սկզբունքը՝ հորինվածքի միասնակա-

նության և բազմազանության համադրությունը:

Հորինվածքըպետքէլինիամբողջական,դակուռ

հորինվածքի գոյության անհրաժեշտ պայմանն

59Օգտագործվումէնաևհամամասնությունեզրույթը։

է,իսկբազմազանությունըհորինվածքինհաղոր-

դումէգեղագիտականբովանդակություն:

Համաչափությունը արտահայտվում է ծա

վալատարածական հորինվածքում: Իհարկե,

ծավալատարածական հորինվածքի համաչափ

լինելըբխումէ շինությանծավալներիևմասերի

առավելնպատակահարմարդասավորությունից,

այսինքն գործառույթի առավել լավապահովու-

մից:Այդպես, օրինակ,պալատական շինության

խիստսիմետրիան,հարկերիբարձրությունները,

ընդգծված կենտրոնական ծավալն իր մասերի

համաչափություններով համապատասխանում

են պալատի հանդիսավոր գործառույթին, իսկ

ժամանակակից բնակելի տան հավասար հար-

կերի բաշխված ծավալը մեկ այլ համաչափա-

կանհամակարգէ,որումկարևորվումենմարդու

կենսընթացներն ապահովող  ամենառացիոնալ

չափերը:Մեկայլօրինակ.վանքայինհամալիրի

գլխավորեկեղեցուծավալըմիշտիշխողէլինում

մնացածկառույցներինկատմամբևայդկարևոր

խնդրինհամապատասխանլուծվումէհամակա-

ռույցիընդհանուրհորինվածքը՝իրհամաչափա-

կանհարաբերություններով:Հայկականզարգա-
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ցածմիջնադարիպաշտամունքային շինություն-
ներինեղևբարձրպատուհաններըընդգծումեն
եկեղեցուվերասլացությունը,միևնույնժամանակ
ապահովելով ներքին տարածության խորհրդա-
վոր կիսախավարը, ուստի այդ պատուհանների
համաչափությունը պայմանավորված է գաղա-
փարականխնդրով։Ներսիփնջաձևսյուներնու
որմնասյուները, կամարների սլաքաձևությունն
է՛լավելիենշեշտումայդվերասլացությունը,որն
այնքանկարևորէքրիստոնեականգաղափարա-
խոսությանհամար:

Բացի գործառույթից, համաչափությունները
որոշառումովկախվածեննաևշինանյութիևկա
ռուցվածքի ընտրությունից: Քարի,փայտի կամ
բետոնի ընտրությունը, տեկտոնիկ համակարգը՝
այս բոլորովպայմանավորվում են որոշակի չա-
փայինհարաբերություններ։

Ճարտարապետությանմեջհամաչափությու-
նըարտահայտվում է ոչ միայնգծային չափերի
հարաբերությամբ, այլև երկրաչափական ձևերի
նմանությամբ,այդպիսինմանությամբապահով-
վում է հորինվածքի միասնականությունը: Օրի-
նակ,կառույցիթե՛հատակագծում,թե՛ճակատում
տեղ գտած ուղղանկյունները կարող են լինել
տարբերչափերի,բայցնման:Ամբողջշինության
հատակագիծը և նրա մաս կազմող սրահի
հատակագիծը կարող են իրենցից ներկայացնել
տարբեր չափերի, բայց նման հուղղանկյուններ։
Եթե ճարտարապետը խնդիր է դնում ստեղծել
նման ֆիգուրների շարք (ծավալներում թե ճա-
կատիմանրամասներում),ապադրանցչափերի
տարբերությունը կարող է տեղավորվել թվաբա-
նականկամերկրաչափականպրոգրեսիայիմեջ,
ինչը կապահովի հավասարակշռված համաչափ
շարք:

Ինչպեսհայտնիէ,թվաբանականպրոգրեսի-
անարտահայտվումէհետևյալբանաձևով.

Ա –Բ=Բ–Գ=Գ–Դևայլն,այսինքնթվերի
շարքիյուրաքնաչյուրհաջորդանդամմեծէնա-
խորդիցմիևնույնչափով:

Երկրաչափականպրոգրեսիայիբանաձևնէ.
Ա:Բ=Բ:Գ=Գ:Դևայլն,այսինքնթվերի

շարքիյուրաքնաչյուրհաջորդանդամմեծէնա-
խորդիցմիևնույնանգամ:

Մեկայլհամաչափականշարքէայսպեսկոչ-
վածՖիբոնաչիիշարքը60.

6013-րդդարումՊիզայումապրողիտալացիԼեոնարդո
Ֆիբոնաչին՝միջնադարինշանավորմաթեմատիկոսը,
իր Liber abaci գրքում ձևակերպեց այսպես կոչված
ճագարների խնդիրը, որում կիրառեց այդ թվային
շարքը:Խնդիրը հետևյալն էր.փակտարածքումտե-

Ա,Բ,Գ,Դ,Եևայլն,որտեղ
Ա+Բ=Գ;Բ+Գ=Դ;Գ+Դ=Եևայլն:
Բոլոր այս համաչափական շարքերը, տեղ

գտնելով ճարտարապետական հորինվածքում,
վերջինիս հաղորդում են ներքին տրամաբանու-
թյունևռիթմ։

Արվեստումառանձնահատուկկարևորություն
ունիոսկեհատմանհամաչափությունը։Այսհա-
րաբերությամբ ստեղծված երկրաչափականֆի-
գուրները բացառիկ գրավչություն ունեն մարդու
համարմիգուցեայնպատճառով,որոսկեհատ-
ման համաչափությունը հանդիպում է բնության
մեջ և մարդու կառուցվածքում։ Այն կիրառվել
է բոլորարվեստներում, ընդ որում ոչ միայնֆի-
գուրներիկամգծայինչափերիմեջ,այլևգծային
և ժամանակային տևողությունների մեջ: Ոսկե
հատմանհամաչափությանբանաձևնէ.

Ա:Բ=Բ:(Ա+Բ)=(√5–1):2=0,618,
երբԱ<Բ,որտեղԱևԲեննշանակվածպայ-

մանականուղղիերկուհատվածները:
Եթեուղղիփոքրհատվածիհարաբերությունը

մեծին հավասար է մեծի հարաբերությանը ամ

բողջին, այդ հարաբերությունը միշտ հավասար

է0,6180339887...իռացիոնալթվինևայդուղիղը

բաժանված է ոսկե հատման հարաբերությամբ:
Նշված թիվը նշանակում են հունարեն φ տա-
ռով՝ հույն մեծ քանդակագործ Ֆիդիասի պատ-
վին: Հակառակ հարաբերության դեպքում (այ-
սինքնմեծհատվածիհարաբերությունըփոքրին)
թվայիննշանակությունըհետևյալնէ՝

Բ:Ա=(Ա+Բ):Բ=(√5+1):2=1,618
երբԲ>Ա
Այսթվայինարժեքընշանակվումէհունարեն

Φմեծատառով:Այսպիսով,ոսկեհատմանհարա-
բերությունըկապէհաստատումամբողջիևմասի
միջև:

φ=0,618,Φ=1,618
Սրան մոտտարբերակներ են 3 : 7 և 7 : 10

հարաբերությունները:Իռացիոնալφթվինավելի
մոտէ13 :21հարաբերությունը:Ոսկեհատման
հարաբերությունը առկա է բազմաթիվ կառույց-
ներում:Օրինակ, հռոմեականԳարդի կամուրջի
(Ֆրանսիա)կամարներիթռիչքըծայրերիցդեպի
կենտրոն աճում է ոսկե հատման օրինաչափու-
թյամբ:

Հնում ճարտարապետները չէին օգտվում

ղադրումենմեկզույգճագար:Իրենցգոյությաներկ-
րորդամսիցսկսածյուրաքանչյուրզույգունենումէեր-
կուձագ:Հարց.քանի՞ճագարկլինիայդվանդակում
մեկտարիանց:ԽնդիրըլուծվումէՖիբոնաչիիշարքի
օգնությամբևպատասխաննէ377:
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Ճարտարապետության հիմունքներ

բարդբանաձևերից,իրենցչափումներըսովորա-

բար կատարում էին պարզ գործիքներով: Օրի-

նակ,ուղիղանկյունստանալուհամարբավական

էրպարանըբաժանել 12հատվածի, քարկապե-

լովայն4-րդև7-րդկետերում:Միացնելովերկու

ծայրերըևձգելովպարանը4-րդև7-րդկետերից,

ստանում էին ուղղանկյուն եռանկյունի,այսպես

կոչված «սրբազան եռանկյունի», որի կողմերը

համապատասխանաբար հավասար են 3, 4 և

5 միավորների: Այսպիսի կողմերի հարաբերու-

Նկար60.Գարդիկամուրջ,Ֆրանսիա,2-3դդ.:Կամարներըմեծանումենծայրերիցդեպիմեջտեղ՝ոսկեհատ-
մանհամաչափությամբ։

Նկար59.Համաչափականսխեմաներ։Վերևումձախից՝բուրգիհամաչափությանհիմքումընկածեգիպտական
«սրբազանեռանկյունու»b,h,aկողմերըհամապատասխանաբարհավասարեն3,4և5միավորների։Վերևում
աջից՝սկսածքառակուսուց,անկյունագծերովկառուցվողբոլորուղղանկյուններըիրարհետհամաչափական
հարաբերակցությանմեջեն։Ներքևումձախից՝պարույրըկառուցվածէայնպիսիքառակուսիներիհամակար-
գում,որոնցկողմերըմիմյանցնկատմամբոսկեհատմանհամաչափությանմեջեն։Ներքևումաջից՝շրջանիմեջ
ներգծվածհնգակողմաստղիկողմերըհատվումենոսկեհատմանհամաչափությամբ։
Գծագրերըվերցվածեն՝https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_ratioկայքից։
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թյամբեռանկյունիննույնպեսունիաչքինհաճելի

համաչափություն:ԱյնկարելիէտեսնելՔեոպսի

բուրգիկտրվածքում:Համաչափությանտեսակե-

տից ճարտարապետների նախասիրած երկրա-

չափական ֆիգուրներն են քառակուսին, երկու

քառակուսիներիցբաղկացածուղղանկյունը,նաև

դրանցանկյունագծերովկառուցվողայլուղղան-

կյուններ (տե՛ս նկ. 59): Այս մեկը մյուսից բխող

ֆիգուրները միմյանց հետ ներքին համաչափա-

կանկապիմեջեն61:Այսպիսիբարդհամաչափա-

կան համակարգերի կիրառումը մեկ շինության

մեջ հիմք է ծառայում հարմոնիկ գեղարվեստա-

կանլուծումներիհամար:Այդպեսենկառուցված,

օրինակ,Իտալիայիշատվերածննդյանպալատ-

ներըևարձանները62:

Ճարտարապետական համաչափության

կարևոր գաղափար է մոդուլը: Մոդուլը չափման

այն ընդունված միավորն է, որը տեղավորվում

է մնացած չափումների մեջ առանց մնացորդի՝

ամբողջական թվով: Այլ խոսքով, մոդուլը տար-

րականչափմանմիավորէ:Ժամանակակիցշի-

նարարությանմեջորպեսմոդուլմեծմասամբըն-

դունվածէ10սմ-ը:Մոդուլիկիրառումըստեղծում

է ներքին համաչափական կապ ամբողջ շինու-

թյանևնրամանրամասներիմիջև:

Հռոմեացի ճարտարապետ,տեսաբանՎիտ-

րուվիոսը մանրամասնորեն անդրադարձել է

անտիկ մոդուլի կիրառմանը63: Ըստ նրա, Հին

Հունաստանի տաճարներում որպես մոդուլ կի-

րառվում էր սյանամենաներքևի հատվածի շա-

ռավիղը։ Միջսյունային տարածությունները հա-

վասար էին մեկուկեսից երեք մոդուլի: Ինչքան

61  Ավելի մանրամասն տե՛սА. Иконников, Г. Сте-
панов, Основы архитектурной композиции, Москва,
1971,էջ.85:
62 ՎենետիկումճարտարապետՋ.Սանսովինոյիկող-
մից1540-ինկառուցածԼոջետան,այսինքնփոքր լո-
ջիան,կարողէծառայելորպեսոսկեհատմանկիրառ-
մանկատարյալօրինակ:
63 Վիտրուվիոսը` մ.թ.ա. 1 դարի ճարտարապետ-տե-
սաբանը, իր «Ճարտարապետության մասին» աշ-
խատությանմեջքննելևներկայացրել էճարտարա-
պետության վեց սկզբունքներ: Դրանք են. Ordinatio
- ընդհանուրսկզբունքներ, dispositio - նախագիծ, eu-
rythmia-հորինվածքիհամաչափություններ,symmetria
-մոդուլիհասկացություն,որըդուրսէբերվումմարդու
մարմնի համաչափություններից, decor - օրդերային
համակարգևdistributio-նպատակահարմարություն`
տնտեսական իմաստով: Տե՛ս Витрувий Марк 
Поллион. Об архитектуре. Москва. 1936.

ավելիբարձրուսլացիկէինսյուները,այնքաննեղ

էին միջսյունային տարածությունները: Ինչքան

բարձր էին սյուները, համապատասխանաբար

բարձր էր հեծանային հատվածը՝ախավեղագե-

սը:Սյունակարգիգեղարվեստականմանրամաս-

ներիհամարգործումէրայլ՝ավելիմանրմոդուլ,

որըկազմում էրմեծիմիմասը:1490թվականին

Վիտրուվիոսին նվիրված իրաշխատության մեջ

Լեոնարդո դաՎինչին՝ հիմնվելով վերջինիս հե-

տազոտությունների վրա, նկարեց այսպես կոչ-

ված «Վիտրուվիոսի մարդուն», որում մարդու

մարմինը տեղավորելով շրջանագծի և քառա-

կուսու մեջ՝ նա ցույց է տալիս մարմնի հիմնա-

կանհամաչափությունները.ձեռքերիբացվածքը

հավասար է մարդու հասակին,պորտըգտնվում

էայնշրջանագծիկենտրոնում,որինհարումեն

բացված վերջույթները, այսպիսով այն մարդու

կառուցվածքիկենտրոննէևայլն:

Հայկական վաղմիջնադարյան ճարտարա-

պետությանմեջ,օրինակ,ՔասաղիևՕձունիտա-

ճարներում, որպես մոդուլ է ընդունված նավերն

իրարից անջատող T-ձև մույթի լայնությունը64:

Հայկական տաճարներում որպես մոդուլի մեկ

այլտարբերակընդունվածէրօգտագործելնաև

գմբեթիշառավիղըկամդրամասը։

Ճարտարապետական համաչափություննե-

րինանդրադարձելեննաևՎերածննդիճարտա-

րապետներևտեսաբաններՋակոմոՎինյոլան65

և ԱնդրեաՊալլադիոն66։ Վինյոլան հստակորեն

սահմանել է սյունակարգերի համաչափություն-

ները:Ըստդրանց,պատվանդանըպետքէկազ-

մեր սյան բարձրության (խոյակի հետ միասին)

մեկերրորդմասը, իսկախավեղագեսը՝ մեկքա-

ռորդ մասը, տոսկանական սյան բարձրությունը

նասահմանեցհավասար14մոդուլի,դորիակա-

նինը՝ 16, հոնիականինը՝ 18, կորնթականինը և

կոմպոզիտայինինը՝20մոդուլի:

ԱնդրեաՊալլադիոնուսումնասիրում էրան-

ցյալի ամենակատարյալ ճարտարապետական

երկերը:«Չորսգիրքճարտարապետությանմա-

սին»աշխատության մեջ նա շարադրեց իր հա-

մաչափությանտեսությունը:

64Ա.Սահինյան,Քասաղիբազիլիկայիճարտարապե-
տությունը,Երևան,1955,էջ145;Գ.Շախկյան,Օձունի
եկեղեցին,Երևան,1988,էջ19:
65 Տե՛սДжакомо Бароццио да Виньола, Правила пяти 
ордеров архитектуры, Москва, 1939. 
66 Տե՛սАндреа Палладио, Четыре книги об архитек-
туре, М., 2014: 
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Ճարտարապետության հիմունքներ

Նկար62.ՀինգսյունակարգերըստՎինյոլայի։Ձա-
խիցաջ՝տոսկանական,դորիական,հոնիական,
կորնթական,կոմպոզիտային67:

67 Գծագիրը ըստ Джакомо Бароццио да Виньола, 
Правило пяти ордеров архитектуры, Москва, 1939:

Իսկ ֆրանսիացի տեսաբան Ժակ-Նիկոլա-

ԼուիԴյուրանը681805-իններկայացրելէիրկող-

միցմշակածսյունակարգայինհամաչափություն-

ները:Ըստիրտեսության,սյուներիբարձրությու-

նը՝ համաձայն վերը նշված տեսակների, 12-20

մոդուլենկազմում,իսկախավեղագեսիբարձրու-

թյունը միշտհավասար է 4 մոդուլի: 19-րդ դարի

սկզբին նա հիմնեց այսպես կոչված ռացիոնալ

ճարտարապետության տեսությունը: Նա առաջ

քաշեցտնտեսվարճարտարապետությանգաղա-

փարը,առաջարկելովկրճատելդեկորատիվհար-

դարանքը և նախագծերը կատարել ուղղաձիգ և

հորիզոնական հարթություններում՝ ցանցավոր

թղթերի վրա,այսինքնփաստացի նաառաջար-

կում էրնախագծել մոդուլայինցանցիմեջ, ինչը

շատառաջադիմականէրիրժամանակիհամար։

Նապնդումէր,որգտելէայնչափմանմիավորը,

որըպետքէլինիճարտարապետությանհիմքում,

ևդաերկուսյուներիառանցքներիմիջևեղածհե-

ռավորություննէր69։

Այսօր մարդկությունն արդեն ընտելացել է

զանգվածայինտիպային շինարարությանը, որը

հավաքվում է արդյունաբերական ճանապար-

հով պատրաստված ստանդարտ մասերից, այ-

68 Տե՛ս Durand J.N.L., Precis des lecons d’architecture 
donnesa l’ecole Rоyale Pоlytechnique, Paris, chez l’auteur 
1805:
69 Milde K., Neurenaissance in der Architektur des
19.Jahrhunderts,Dresden1981,էջ239:

Նկար61.ԼոջետաՎենետիկում,ճարտարապետՋակոմոՍանսովինո,1540թ.:Ճակատի
մասնատումներըմշակվածենոսկեհատմանհամաչափություններով։
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սինքնմոդուլայինէ:Սալայնկիրառումստացավ

հասարակական, արտադրական և հատկապես

բնակելի շինարարության մեջ: Ստանդարտաց-

ված մոդուլային միավորներով են նախագծվում

նաև ֆուտուրիստական նախագծերը՝ որպես

ապագայիճարտարապետություն:

20-րդ դարի հռչակավոր ճարտարապետ Լե

Կորբյուզյեն (Շառլ Էդուարդ Ժաններե) մշա-

կեց մարդու մարմնի համաչափությունների վրա

հիմնված չափումների մի համակարգ, որը նա

առաջարկումէրկիրառելճարտարապետության

մեջ:Այնկազմվածէ183սմ(ձեռքըբարձրացրած՝

226սմ)հասակունեցողմարդումարմնիևՖիբո-

նաչիիշարքիևոսկեհատմանհամաչափություն-

ների վրա: Այսպիսի օրինաչափ հատումներով

ստացված չափային միավորները, ըստ նրա,

ապահովումենլավագույնևամենահարմարավետ

չափերը ճարտարապետական նախագծերում,

ինչպեսնաևկահույքինախագծմանմեջ։Այդհա-

մակարգը,որըկոչվեցՄոդուլոր,արձագանքումէ

ՎիտրուվիոսիևապաԼեոնարդոյիկողմիցմշակ-

վածմարդումարմնիհամաչափություններիհետ:

ԼեԿորբյուզյեիառաջին «Մոդուլոր»-ը հրատա-

րակվեց 1948-ին, իսկ «Մոդուլոր-2»-ը` 1955-ին:

1945-52-ին այդ համաչափությունների հիման

վրա նա նախագծեց և կառուցեց բնակելի շենք

Մարսել քաղաքում, որը կոչեց «Բնակելի միա-

վոր»70:

ՀԱՐՑԵՐ

1. Համաչափության դերն ու նշանակությունը

ծավալատարածականհորինվածքում։

2. Ինչպե՞ս է համաչափությունը կապվում գոր

ծառույթիևկառուցվածքիհետ։

3. Ինչպիսի՞համաչափականհամակարգերգի

տեք։

4. Ի՞նչէմոդուլը։

5. Ովքե՞ր են մշակել համաչափության տեսու

թյուններհնադարում,վերածննդիշրջանումև

XIXդարում։

6. Ի՞նչէ«Մոդուլորը»։

70  Նման համաչափական համակարգը Եվրոպայի
մենաշնորհըչէ,այնտեղէգտելնաևայլժողովուրդների
շինարարական ավանդույթներում, ինչպես օրինակ
Հնդկաստանում՝ «Մանասարա», Չինաստանում՝
«Տոուկոու», Ճապոնիայում՝ «Կիվարիխո» անուններ
կրող մոդուլավորմանհամակարգերում, որոնց կիրա-
ռումովշինարարությանծախսերըկրճատվումեն:

Նկար63.ա,բ։-Ձախից՝Մոդուլոր։ԼեԿորբյուզյեիստեղծածչափայինհամակարգը,որըհիմնվածէոսկեհատ-
մանհարաբերություններիվրաևնախատեսվածէրնախագծմանմեջօգտագործելուհամար։Աջից՝Լեոնարդո
ԴաՎինչի,«Վիտրուվիոսիմարդը»:
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Սիմետրիա են կոչում գծի կամ հարթության

նկատմամբհավասարմասերինույնակիդասավո

րությունը:Սիմետրիանձևաստեղծմանհզորմի-

ջոցներիցմեկնէ:Մարդուուղեղըհարազատորեն

է ընկալում սիմետրիկ հորինվածքները, քանզի

իրկառուցվածքընույնպեսսիմետրիկէ:Սիմետ-

րիայիպարզագույն ձևը հայելային սիմետրիան

է, երբ երկու կողմերը նույնանման դասավորու-

թյուն ունեն կենտրոնական հարթության նկատ-

մամբ:Հայելայինսիմետրիայիօրինակներշատ

ենհանդիպումհատկապեսհինևդասականճար-

տարապետությանմեջ՝ բազիլիկաներում,ամֆի-

թատրոններում, վերածննդյան պալատներում:

Ճարտարապետության մեջ սիմետրիան կարող

էարտահայտվելև՛հատակագծում,և՛ծավալնե-

րում,և՛ճակատներում:Բացարձակսիմետրիան,

սակայն,քիչէհանդիպում,քանզինմանօրինակ

կառույցիմեջկենսընթացներըպետքէպարտադ-

րաբար ենթարկվեն շինության սիմետրիկ կա-

ռուցվածքին,որըանհարմարություններէստեղ-

ծում:Ավելիհաճախէհանդիպումդիսիմետրիան,

որը խիստ սիմետրիայի թեթևակի խախտված

տարատեսակն է: Դիսիմետրիկ է մարդու ներ-

քին կառուցվածքը՝ ընդհանուր առմամբ սիմետ-

րիկ,այնունիորոշշեղումներներքինօրգանների

դասավորության մեջ: Դիսիմետրիկ են հայկա-

կան միջնադարյան եկեղեցիները, որոնցում որ-

ևէ հարդարանքի տարր կամ մանրամասն կա-

րող է խախտել խիստ սիմետրիան, ինչը հմայք

է հաղորդում դրանց: Սիմետրիկ շինությունները

շատհանդիսավորեն,ստատիկեն,վեհ,կայուն:

Դրանքհաճախարտահայտումենիշխողդասի

կամ կրոնի գաղափարախոսությունը: Այդպիսի

կառույցներըմարդունթելադրումէորոշակի՝հա-

ճախհանդիսավորպահվածք:Սիմետրիայիմեջ

մարդըենթագիտակցորենընկալումէտիեզերքի

բ.ՍԻՄԵՏՐԻԱԵՎԱՍԻՄԵՏՐԻԱ

Նկար64.ՄեզոնԼաֆիտ,1642-1651թթ.,ճ-տՆիկոլաՄանսար(MaisonԼafitte,NikolasMansar):Հայելայինսի-
մետրիայիօրինակգլխավոր՝կենտրոնականառանցքինկատմամբևերկրորդական՝կողայինառանցքների
նկատմամբ։
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կարգուկանոնը։

Բացիսիմետրիայիգլխավոր՝կենտրոնական

առանցքից,այս շինությունները կարող են ունե-

նալ երկրորդական, երրորդական սիմետրիայի

առանցքներ:Գլխավորմուտքըսովորաբարտե-

ղադրվումէգլխավորառանցքիվրա:

Երբ շինությունը բոլոր կողմերով նույնն է

մեկ՝ կենտրոնական գծային առանցքի նկատ-

մամբ, առկա է կենտրոնական առանցքային

սիմետրիան, որի օրինակը շրջանաձև հատա-

կագծով կենտրոնաձիգ հորինվածքն է։ Այս-

պիսի հորինվածքի կատարյալ օրինակները

կլոր տաճարներն են:  Առանցքային սիմետրիկ

հորինվածքըկարողէունենալևքառակուսիհա-

տակագիծ:Առանցքայինսիմետրիկկառուցված-

քիմիտարատեսակէպարուրաձևհորինվածքը:

Երբսիմետրիանբոլորովինխախտվածէկամ

բացակայումէ,սույնհորինվածքըկոչումենասի-

մետրիկ:Ասիմետրիկհորինվածքներըթեևկենտ-

րոնաձիգչեն,սակայնդրանքնույնպեսկարողեն

լինել միասնական և հավասարակշռված: Ասի-

մետրիկհորինվածքներնավելիազատենևճկուն

գործառույթնապահովելուառումով:Ասիմետրիկ

կառույցներում,հատկապեսհամալիրներում,թեև

յուրաքանչյուր շենք իր տեղն ունի և վեր է խո-

յանում որպես ինքնուրույն ստեղծագործություն,

միևնույնժամանակայնմիասնականհորինված-

քիմասէկազմում:ԴրալավօրինակներենՀա-

յաստանիմիջնադարյանվանականհամալիրնե-

րը։

Նկար66.ՎիլլաՖառնեզե,Կապրարոլա,Իտալիա,
ճ-տՋակոմոդաՎինյոլա,1559-1573թթ.։Ներքին
աստիճանավանդակ։Պարուրաձևսիմետրիայիօրի-
նակ71:

71 Վերցված է՝ Peter Murray, Renessanse architecture,

էջ232:History of World Architecture, Pier Luigi 
Nervi general editor, 14 volumes, NY, 1972-
1982.

Նկար65.ՎիլլաՌոտոնդա,16դար,ճ-տԱնդրեաՊալլադիո:Կենտրոնական
առանցքայինսիմետրիայիօրինակ։
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Նկար67.Սանահինվանքայինհամալիրիհարավայինճակատ,10-13դ.72,ասիմետրիկհորինվածքիօրինակ:

ՀԱՐՑԵՐ

1. Ինչպիսի՞նշանակությունունիսիմետրիանծավալատարածականհորինվածքում։

2. Ինչպե՞սէանդրադառնումսիմետրիայիկամասիմետրիայիընտրությունըճարտարապետական

կերպարիվրա։

3. Ինչպիսի՞սիմետրիկհորինվածքներգիտեք։

4. Ո՞րնէդիսիմետրիան։

5. Ո՞րնէասիմետրիան։

6. Ինչո՞վենտարբերսիմետրիկևասիմետրիկհորինվածքները։

72Գծագիրըվերցրածէ` Documenti di architettura Armena #3, Milano, 1980, p. 60:
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Ճարտարապետություննանշարժարվեստէ,

այնծավալվումէոչթեժամանակիմեջ,ինչպես

օրինակերաժշտությունըկամթատրոնը,այլտա-

րածությանմեջ։Սակայնտարածությունընույն-

պես ենթադրում է ժամանակային ընթացք: Այն

պահանջում է ժամանակ՝ կառույցը շրջանցելու,

դիտելուհամար։Բացիմարդուֆիզիկականշար-

ժումից,հորինվածքիմեջպարունակվողճարտա-

րապետականմիտքը նույնպես ներքին շարժում

ունի։Ասումեն,որճարտարապետականհորին-

վածքնօժտվածէստատիկայիկամդինամիկայի,

այսինքն անշարժ հավասարակշռության և կամ

ներքինդինամիկայիհատկանիշներով:Այսպես,

դինամիկ են շարժման ընդգծված ուղղվածու-

թյունունեցողշինություններըկամհամալիրները:

Նկատի ունենքայն շարժումը, որինակամայից

ենթարկվում է մարդը տվյալ ճարտարապետա-

կան միջավայրում:Այսպիսով, դինամիկ ենայն

կառույցները, որոնց առանցքը այցելուին նպա-

տակայնորեն ուղղորդում է որևէ ուղղությամբ,

ինչպեսօրինակեգիպտականտաճարներում,ուր

իրար հաջորդող և աստիճանաբար փոքրացող

սրահներըտանումենայցելուինմինչևտաճարի

խորքը,ուրգտնվումէսրբազանսենյակը։

Նկար68.Լուքսորիտաճար,Եգիպտոս,1580թ.

մ.թ.ա.73:

Սակայնդինամիկեննաևուղղաձիգվերաս-

լացհորինվածքները, որոնցումայցելունթեպետ

չի բարձրանում վեր բառացիորեն, բայց դեպի

73Գծագիրըվերցվածէ՝S.Lloyd,H.W.Miller,R.Martin,
Ancientarchitecture:Mesopotamia,Egypt,Crete,Greece;
pr. PierLuigiNervi nc., Publishers,NewYork,1974, p.
152:

վեր է ձգտում նրա հայացքը, միտքը:Այդպիսին

ենգմբեթավորկենտրոնաձիգշինությունները:

Դինամիկենպարուրաձևհորինվածքունեցող

շինությունները,որոնցպարույրըհենցուղղորդող

կածանէդառնումայցելուիհամար:Նույնըկա-

րելիէնշելաստիճանաձևհարկաբաժիններունե-

ցողշինություններիմասին։

Դինամիկենկարևորքաղաքաշինականզար-

կերակները, օրինակ ուղիղ, հստակ գծված պո-

ղոտաները, հատկապեսեթե դրանցվերջում կա

որևէ գրավիչ ճարտարապետական կոթող: Այս-

պիսիպողոտաներըկարողենհատվել,ստեղծե-

լովհատմանկետումկարևորքաղաքաշինական

շեշտեր:ՀիշենքանտիկՊալմիրայիփողոցները՝

խաչմերուկներում տեղադրված հաղթակամար-

ներով, որոնց դինամիկան բազմապատկվում է

փողոցների երկայնքով տեղադրված սյունաշա-

րերիռիթմով:

Եվ, վերջապես, մեկայլտիպի՝ ներքին շար-

ժումկանաևդարերիընթացքումկառուցապատ-

ված համալիրների մեջ, երբ այցելուն զգում է

տարբեր ժամանակաշրջաններում ստեղծված

համալիրիմասերիյուրահատկությունըևդրանով

զգումժամանակիհոսքը:

Եթեերկայնականհորինվածքներնարդենեն-

թադրումենշարժում,ապագնդաձևկամխորա-

նարդաձևհորինվածքներըստատիկենիսկզբա-

նե:Ստատիկեննաևսիմետրիկհորինվածքները:

Քանի որ սիմետրիկ կառույցներին հատուկ են

մասերի հավասարակշռվածությունը, կայունու-

թյունը, հորինվածքի ավարտունությունը, ապա

դրանցումմարդուհամարչկաշարժմանորևէգե-

րակշռողուղղություն։

Դրա փոխարեն հաճախ սիմետրիկ հորին-

վածքներում ընդգծվում է ուղղաձգությունը, ինչ-

գ.ՍՏԱՏԻԿԱԵՎԴԻՆԱՄԻԿԱ
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պեսնշվեցարդենկենտրոնագմբեթհորինվածք-

ների համար: Սիմետրիկ կառույցների հորին-

վածքըստատիկէ,կարծր,մեկընդմիշտկանխո-

րոշված, գործառույթի առումով դրանք կոշտ են

և անփոփոխ։ Իսկ ասիմետրիկ կառույցներն ու

համալիրները, հակառակը, դինամիկ են, ճկուն,

դրանքավելիհեշտությամբկարողենենթարկվել

փոփոխություններիևլրացումների:

ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞րհորինվածքներնենստատիկևո՞րը՝դի

նամիկ։

2. Ո՞ր ուղղություններով կարող է զարգանալ

կառույցիդինամիկան։

3. Ինչպիսի՞կապկատատիկայի/դինամիկայիև

սիմետրիայի/ասիմետրիայիմիջև։

Նկար69.ՍյունազարդփողոցՊալմիրայում,դինամիկհորինվածքիօրինակ:

Նկար70.Քեոփսիբուրգ,ստատիկհորինվածքիօրինակ:
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Մարդու ամբողջ կյանքը ենթակա է ռիթմիկ

ազդեցությունների: Դրանք առկա են բնության

երևույթներում, մարդու ֆիզիոլոգիայում: Ռիթ-

մը բոլոր արվեստների կարևորագույն հատկա-

նիշներիցէ:Այնիրպատվավորտեղնէգրավում

նաև ճարտարապետության մեջ: Այստեղ ռիթմը

արտահայտվում է ճարտարապետական տար-

րերիշարունակականդասավորությանևկրկնու-

թյան մեջ: Հենց ռիթմը նկատի ուներ Յ. Շելին-

գը, ասելով, որ ճարտարապետությունը քարա-

ցած երաժշտություն է74: Ռիթմիկ կրկնություն-

ները ներազդում են մարդու հոգեբանությանը և

մեծապեսաջակցումճարտարապետականերկի

գաղափարըտեղհասցնելուն։

Ճարտարապետականռիթմերըկարողենլի-

նել պարզ՝ միևնույն տարրի կրկնությամբ, կա՛մ

բարդ՝փոփոխվող,կա՛մընդհատվողտարրերով,

կա՛մդրանցզանազանհամադրումներով։

Նույնակի չափերի կամ ձևերի կրկնությամբ

կազմված ռիթմը կոչվում է մետր կամ մետրիկ

շարք։Սապարզռիթմէ։

Բարդռիթմերենգոյանում,օրինակ,հանդի-

սավորշինություններիճակատներում՝բացվածք-

ների, հարկերի դասավորության մեջ: Ռիթմիկ

շարքերում միապաղաղությունից խուսափելու

համար երբեմն գործածում են այսպես կոչված

74 Տե՛ս Фридрих Вильгельм Шеллинг, Философия 
искусства, Москва,1962.

ռիթմիկ դադար` ընդմիջվող հատված միանման

տարրերիմիջև:

Ռիթմըկարողէգոյանալծավալներիկրկնու-

թյամբ, դրանք կարող են լինել աստիճանաբար

փոքրացող, կամ հակառակը՝ մեծացող: Ավելի

հաճախսակայնռիթմըարտահայտվում է ման-

րամասներիկրկնությամբ:Դրանք,օրինակ,սյու-

նաշարերն են կա՛մ հռոմեական շինությունների

օրդերային կամարաշարերը,

կա՛մՀինԱրևելքիզիկուրատ-

ների հարկաշարերը, կա՛մ

բնակելի շենքիկրկնվողհար-

կերը, կա՛մ պատուհանների

շարքերը, պատի շարվածքի

քարիխորանարդներըևայլն։

Անշուշտ, ռիթմը սերտորեն

կապվածէ, հաճախևուղղա-

կիբխումէշենքիկառուցված-

քիցևգործառույթից։


ՀԱՐՑ
1. Ինչպե՞ս է արտահայտվում
ռիթմըճարտարապետությանմեջ:

դ.ՌԻԹՄ

«Ճարտարապետությունըքարացածերաժշտությունէ»:
ՖրիդրիխՎիլհելմՅոզեֆՇելինգ

Նկար72.«Մոսկվա»հյուրանոցՄոսկվայում,
1930-ականներ,ճ-ներԱ.Վ.Շչուսև,Օ.Ա.Ստապ-
րան,Լ.Ի.Սավելյև։Տարբերռիթմիկշարքերիկիրառ-
մանօրինակ։Դիսիմետրիայիօրինակ։

Նկար71.Ս.Պետրոսիտաճարիհրապարակը,Հռոմ,17դար,ճ-տԲերնինի:
Պարզռիթմիկշարքիօրինակ։
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Կոնտրաստնունյուանսըկիրառվումենբոլոր

արվեստներում: Դրանք ճարտարապետության

կարևորարտահայտչամիջոցներից են:Թե՛ ծա-

վալի կամտարածության կազմակերպման մեջ,

թե՛ճակատներիկամինտերիերիձևավորմանմեջ

նմանությունը, կոնտրաստը և նյուանսը կարևոր

դերակատարությունունեն:Այսհասկացություն-

ներըերևանենգալիս,երբճարտարապետական

երկը դիտում ես իրամբողջության մեջ՝ քննելով

դրաչափերը,գծայինևծավալայինձևերը,գույ-

ները,նյութերը,նյութիմակատեսքըևայլն։

Գծայինչափումներինույնությամբ(օրինակ,

պատուհաններինույնչափով,նույնանմանսյու-

ների շարքով) կառույցըձեռք է բերում որոշակի

հավասարակշռություն, կայունություն և ռիթմ:

Բայց երբեմն ճարտարապետը նախատեսում է

ոչթեբոլորովիննման,այլիրարիցքիչտարբեր

ձևերկամ չափեր:Ասենք, քառակուսի բացված-

քի կողքին նա կարող է նախագծել քիչ ձգված՝

ուղղանկյունաձև բացվածք, շրջանաձև տարրի

կողքին՝ օվալաձև որևէ տարր, կապույտ ներկ-

վածքի կողքին՝ երկնագույն ներկվածք: Թվար-

կած օրինակները միմյանց հետ նյուանսային

հարաբերությանմեջեն:Նյուանսենանվանում

այնպիսիհարաբերությունը,որումնմանությունն

ավելինէ,քանտարբերությունը:

Նկար73.Հայոցցեղասպանությանզոհերիհուշահա-
մալիր,1967,ճարտարապետներԱրթուրԹարխա-
նյանևՍաշուրՔալաշյան:Ծավալներըլուծվածեն
կոնտրաստիսկզբունքով։

Կոնտրաստն այնպիսի հարաբերություն է,

որում տարբերությունն ավելին է, քան նմանու

թյունը:Ընդորումպետքէհիշել,որկոնտրաստ

նշանակումէոչթեզուտտարբերություն,այլհա-

կադարձություն: Կոնտրաստային են միմյանց

նկատմամբ բարձրն ու ցածրը, հորիզոնականն

ու ուղղաձիգը, մեծն ու փոքրը, բացն ու փակը,

ծանրնութեթևը,սևնուսպիտակը,հարթնուան-

հարթը,կոպտատաշնուողորկը,ծանրաբեռնված

մակերեսնուազատմակերեսըևայլն:Կոնտրաս-

տի սկզբունքով է լուծված Հայոց ցեղասպանու-

թյան զոհերին նվիրված հուշահամալիրը, որում

ընդգծվածէգլխիկորցածրադիրևբարձրուսլա-

ցիկծավալներիհակադրությունը:

Կոնտրաստի ազդեցությունը ուժեղ է, դրան

ճարտարապետները հաճախ են դիմում զգաց-

մունքային ազդեցությունը ուժգնացնելու նպա-

տակով:Օրինակ, երբ մարդըփոքր ու նեղտա-

րածքիցանմիջապեսանցնումէընդարձակտա-

րածք,այն է՛լավելի լայնարձակ էթվում՝ կոնտ-

րաստիշնորհիվ:

Նյուանսային հարաբերություններում գոր-

ծադրվումէմեկայլազդեցությանմիջոց:Օրինակ,

եթեդիտարկենքաստիճանաբարփոքրացողորևէ

տարրերիցբաղկացածշարք,կնկատենք,որնրա

երկուեզրայինտարրերի՝ամենամեծիուամենա-

փոքրիմիջևեղածտարբերությունըթվումէավե-

լիպակաս,քանկաիրականում:Ուստի,այսպես

դասավորվածճարտարապետականծավալները

կարող են ընկալվել որպես մարդուն հասանելի,

մատչելիևչճնշող,ևայդնպատակըհետապնդող

ճարտարապետը կիրառում է չափերի նյուան-

սային հարաբերություն։ Սա օգտագործվում է

նաև այն դեպքերում, երբ ճարտարապետական

կերպարը մշակվում է չափերի կամ ձևերի միջև

նուրբհարաբերություններպահելուսկզբունքով։

ՀԱՐՑԵՐ

1.Ձևակերպելնյուանսնուկոնտրաստըորպես

հասկացություններ։

2.Ի՞նչպես են ճարտարապետության մեջ ար

տահայտվումկոնտրաստայինևնյուանսային

հարաբերությունները։

ե.ԿՈՆՏՐԱՍՏԵՎՆՅՈՒԱՆՍ
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Ճարտարապետության կարևորագույն հաս-

կացություններից է բացարձակ չափը։ Ավե-

լորդէնշել,որմեծչափերիկառույցներըկարող

են ճնշող լինել մարդու համար, իսկ փոքրերը

մտերմիկ են։ Սակայն բացարձակ չափի ազ-

դեցությունը անհրաժեշտության դեպքում հնա-

րավոր է շտկել մի շարք միջոցներով։ Դրանց

թվում է, օրինակ, նյութի ընտրությունը։Այսպես,

ճակատներում կիրառված լայնածավալ ապա-

կիներըշատդեպքերումչեզոքացնումենմեծչա-

փիճնշողտպավորությունը։

Բացարձակ չափը կարծես սեղմվում է, երբ

կառույցը գտնվում է առավել մեծ շինություննե-

րիշրջապատումկամբարձրսարերիֆոնին,երբ

այն դիտվում է շրջակա միջավայրի հետ համե-

մատականչափայինհարաբերությանմեջ։Այս-

տեղիհայտէգալիսճարտարապետականմասշ-

տաբիհասկացությունը,որիմասինկխոսենքքիչ

հետո։

Զանգվածը մեկ այլ կարևոր բնորոշիչ է։

Զանգվածեղուծանրտպավորությունենթողնում

այնշինությունները,որոնքզուրկենկամհամա-

րյազուրկենմասնահատումներից՝բացվածքնե-

րից, հարդարանքի տարրերից և այլն։ Իհարկե,

թանձրությունը բազմապատկվում է բացարձակ

մեծ չափերով, սակայն պատահում է նաև, որ

անգամոչայնքանմեծշինությունըընկալվումէ

որպես ծանր ու զանգվածեղ, երբ այն գտնվում

է թեթև, մասնահատված շինության հարևանու-

թյամբ։Այստեղկարևորդերէկատարումհամե-

մատությունը։

Ճարտարապետությունըսերտորենկապված

է շրջակամիջավայրիհետ,որըկազմվածէձե-

ռակերտշինություններիցևբնությանտարրերից:

Մարդիկ նույնպես կազմում են այդ միջավայ-

րիմիմասը:Մարդըմիշտփորձումէգնահատել

շինության չափը՝ համեմատության մեջ դնելով

այն սեփական մարմնի կամ շրջակա միջավայ-

րի չափերի, այսինքն հուշող կողմնորոշիչների

հետ։Շինությանհամեմատական չափըկոչվում

է ճարտարապետական մասշտաբ: Մասշտա-

բը ճարտարապետական հորինվածքի առավել

բարդ հասկացություններից է։ Ճարտարապե-

տը շենքը նախագծելիս համաձայն պատվիրա-

տուիպահանջիորոշումէշինությանծավալների

ու դրանց մասնահատումների ձևն ու չափերը:

Ընտրվում է ծավալատարածականհորինվածքը

ևճշտվումենդրաչափերը:Առաջէգալիսճար-

տարապետականմասշտաբի,այսինքնկառույցի

համեմատականչափիերևույթը,որըգեղարվես-

տական ձևի կարևորագույն հատկանիշներից է:

Հենցայդ՝համեմատականչափովէորոշվումկա-

ռույցիմասշտաբայնությունը։

Մասշտաբը գծագրության կամ քարտե-

զագրության մեջ օգնում է ճշտել նշված օբյեկ-

տի իրական չափը։ Սակայն ճարտարապե-

տության մեջ այն ստանում է քիչ տարբեր

մեկնաբանություն։ Ասելով «մեծ մասշտաբի շի-

նություն», սովորաբար նկատի են ունենում, որ

շինությունը գերակայող դեր ունի իր ճարտա-

րապետական միջավայրի նկատմամբ,այսինքն

նշում են նրա համեմատական չափը շրջակա

շինությունների, կա՛մ բնության տարրերի, կա՛մ

մարդու մարմնի չափի նկատմամբ։ Ըստ էու-

թյան,խոսումենշինությանխոշորության չափի

մասին,ընդորումնկատիէառնվումոչայնքան

նրա բացարձակ չափը, որքան չափի ընկալու-

մը դիտողի կողմից։ Այդ ընկալումը մեծապես

կախված է նրանից, թե ինչպես է նախագծողը

կառուցում ճարտարապետական հորինվածքը և

ինչպիսի չափային ազդակներ է հաղորդում դի-

տողին շենքի մանրամասների օգնությամբ։Կա-

ռույցը կարող է ընկալվել որպես մոնումենտալ

շինություն,անգամեթենրաբացարձակչափերն

այնքան էլ մեծ չեն, և հակառակը, հսկայական

շինությունը մարդուն ծանոթ ազդակներից/ման-

րամասներից զուրկ լինելու դեպքում կորցնում է

իրմասշտաբը,իրիրականչափիմասինհաղոր-

դելովխաբուսիկտպավորություն,ինչիարդյուն-

քումայն կարող է ընկալվել որպեսաննշան շի-

նություն։Փաստորեն,մոնումենտալությունըոչթե

անպայմանորենբխումէբացարձակչափից,այլ

կախվածէնրանից,թեինչմիջոցներովէհեղինա-

կը կազմակերպել շինության գեղարվեստական

կերպարը։Այդկերպարըպարունակումէիրմեջ

որոշակի չափային հարաբերություններ, որոնք

և ստեղծում են ճարտարապետական մասշտա-

բը,կամայլխոսքով՝շենքիմասշտաբայնությու-

նը։Առանձնացնումեներեքհիմնականչափային

հարաբերություններ, որոնք կազմում են շինու-

թյանմասշտաբը.

ա. շենքի ամբողջ ծավալի և իր մասնահա-

զ.ԲԱՑԱՐՁԱԿՉԱՓ,ԶԱՆԳՎԱԾ։ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆՄԱՍՇՏԱԲ
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Ճարտարապետության հիմունքներ

տումներիմիջևեղածչափայինփոխհարաբերու-

թյուն,

բ.շենքիծավալիևշենքիշրջակամիջավայրի

միջևեղածչափայինփոխհարաբերություն,

գ. շենքի ծավալի և մարդու մարմնի չափերի

միջևեղածփոխհարաբերություն։

Այս երեք չափայինփոխհարաբերություննե-

րի համադրությամբ գոյանում է մասշտաբային

շարքը կամ ճարտարապետական մասշտաբը։

Եթեերեքնէլ լուծվումենճշմարտացիորեն,ճա-

նաչելի ազդակների միջոցով, ապա շենքի ճար-

տարապետական մասշտաբը լինում է իրական,

ճշմարիտ,այնհարմոնիկէիրմիջավայրում,կա-

ռույցն«իրտեղում» է ևճիշտէ ընկալվում։Եթե

անգամմեկնայսեռյակիցխախտվումէ՝չափա-

զանցվում կամ թերացվում, ապա շինությունը

կորցնում է իր մասշտաբը, դառնում է անմասշ-

տաբ,մարդիկդաընկալումենբնազդորեն։Այս-

պիսինէճարտարապետականմասշտաբիբարդ

կազմվածքը, և ճշմարիտ մասշտաբի խնդիրը

դժվարիններից է ճարտարապետի համար։ Այն

հիմնականում ստեղծվում է ֆունկցիոնալ ման-

րամասների օգնությամբ, քանի որ մասշտաբի

հասկացությունըսերտորենկապվածէկառույցի

գործառույթիհետ։Օրինակ,արդյունաբերական,

հասարակական շենքերի կերպարները լուծվում

ենխոշորմասշտաբով,խոշորմասնահատումնե-

րով,քանիորդրանքորպեսկանոնկազմվածեն

խոշորսրահներից,ևդաարտահայտվումէար-

տաքինճարտարապետությանմեջ,իսկբնակելի

կառույցներին բնորոշ են մանր ճանաչելի մաս-

նահատումները։

Վերջիններիս ձևն ու չափը սերտորեն կապ-

վածեննաևտեկտոնիկհամակարգիընտրության

հետ։ Կառուցվածքային տարբեր լուծումներում

կիրառվում են տարբեր նյութեր՝ դրանց բնորոշ

մակատեսքով և գույնով։ Մարդը սովոր հայաց-

քով նկատում է տվյալ շինանյութին և կառուց-

վածքինհատուկմասնահատումներըևկռահում

է դրանց իրական չափերը։ Կառույցի չափերի

մասինպատկերացումենտալիս,օրինակ,քարի

շարքիբարձրությունը,պանելայինշենքում՝պա-

նելի չափը, հարկի բարձրությունը,աստիճանա-

վանդակի,բացվածքներիչափերըևայլն։Սովո-

րաբարկառույցի չափիմասինենազդարարուն

այնպիսիճարտարապետականտարրերը,որոնց

չափերը ծանոթ են յուրաքանչյուրին՝ դռները,

պատուհանները, ինչպես նաև աստիճաննե-

րը,դրանցբազրիքները,կահույքը,այսինքնայն

ամենը,ինչըկարողէհամեմատությանմեջդրվել

մարդումարմնիչափիհետևայսպիսովտեղեկու-

թյունհաղորդելտվյալկառույցի ընդհանուր չա-

փիմասին։

Այսպիսով,մասնահատումների չափնուձևը

պետք է համապատասխանի շենքի բացարձակ

չափերին,նրագործառույթինևնշանակությանը։

Անդրադառնանքճարտարապետականկեր-

պարի լուծման մի քանի առանձին դեպքերին և

հետևենք դրանց ազդեցությանը մասշտաբայ-

նության վրա։ Եթե շենքի ճակատը լուծված է

խուլ պատի ձևով, առանց մասնահատումների,

այդպիսիշենքըընկալվումէիրիրականչափից

փոքր։Երբշենքիմասնահատումներըխոշորեն,

այնձեռքէբերումխոշորմասշտաբևազդուգե-

ղարվեստական կերպար։ Եթե այդպիսի շինու-

թյունը կանգնեցված է մանրացված մասնահա-

տումներունեցողկառույցներիկողքին,նրանշա-

նակությունը է՛լավելի է շեշտվում։Սակայն եթե

խոշորշենքըունիչափազանցխոշորմասնահա-

տումներ, դակարող է շփոթությանմեջգցել դի-

տողինիրիրական չափերիգնահատմանառու-

մով,ևնմանդեպքումասումեն,որ շենքըկորց-

րելէիրմասշտաբը:Օրինակ,չափազանցմեծև

լայնշքամուտքըկարողէշփոթեցնելդիտողինև

գոյացնելայսպեսկոչվածկեղծմասշտաբ:Կամ

եթե օրինակ դասական սյունակարգը կիրառ-

վում է բետոնե կառույցում՝չափազանց մեծ չա-

փերի (հայտնի է, որ դասական սյունակարգում

սյանբարձրությունըմիջինումմոտ10մ.է),ապա

կրկինգոյանումէկեղծմասշտաբ։

Եթե մասնահատումները փոքր են, դա տե-

սողապես խոշորացնում է շենքը և այն թվում է

իրականիցմեծ:Բայցեթեայդմասնահատումնե-

րըչափազանցմանրենուշատ,այնիրտեսքով

նմանվումէխուլպատինևկրկին՝կորցնելովիր

մասշտաբը, թվում է իրականիցփոքր: Օրինակ,

ԼեԿորբյուզյեիկառուցածՌոնշանիաղոթարա-

նում պատուհանները չափազանց փոքր են ու

անկանոն կերպով դասավորված, իսկ կառույցի

ծավալներըբավականինխոշորեն։Իրճարտա-

րապետականձևերովայնլուծվածէփոքրխրճի-

թի հորինվածքի սկզբունքով, բայց ունի պատ-

կառելիբացարձակչափ։Արդյունքումշինության

մասշտաբըդժվարորոշելիէ,հատկապեսեթեչի

երևումմուտքիբացվածքը,որըգրեթեմիակհու-

շողմանրամասնէայսշենքում։
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Նկար74.ԹաջՄահալտաճարըԱգրայում,Հնդկաս-
տան,1632-53թթ.։Կենտրոնականշքամուտք։Մեծ
կամարիմեջտեղադրվածբացվածքներըօգնումեն
ճշգրտելկառույցիմասշտաբը։Դրանցբացակայու-
թյանդեպքումմեծկամարըհեռվիցխաբուսիկազդակ
կուղարկերդիտողինևկստեղծերկեղծմասշտաբ։

Փաստորեն, ճարտարապետը մանրամաս-

ների խտության, դասավորության և չափերի

օգնությամբկարողէխոշորացնելկամփոքրաց-

նել շինության մասշտաբը, այսինքն միևնույն

բացարձակ չափի պարագայում հաղորդել

դրան  մոնումենտալ, մարդկային կամ մտերմիկ

մասշտաբ։

Նյու Յորքի Մանհեթեն թաղամասի պատ-

կառելի բարձրության երկնաքերերի մասնա-

հատումները արված ենայնքանաննշան ձևով՝

հսկայական ճակատների վրա հազիվ նշմարե-

լի հարկերի բաժանումներով, իսկ մակերեսները

համարյաամբողջությամբապակեպատենևար-

տացոլումեներկինքը,որիարդյունքումդիտողը,

չնշմարելովճակատներումճանաչելիմասնահա-

տումները՝ պատուհանները, հարկերը, կարծես

կորցնում է շենքի իրական չափերի մասին որևէ

պատկերացում:Այսպիսիդեպքումասումեն,որ

շենքի մասշտաբը դժվարորոշելի է:Մասշտաբն

ընդհանրապես անորոշելի է դառնում, եթե չա-

փայինցուցիչներնիսպառբացակայումենևդի-

տողըզրկվումէչափընկալմանազդակներից։

Ճարտարապետականմասշտաբըսերտորեն

կապված է նաև շրջակամիջավայրի հետ։Բաց

տարածքներում՝ հրապարակներում, միայն խո-

շորմասշտաբիշինություններըկարողենընկալ-

վելհեռվից։

Նկար75.«ՆոտրԴամդյուՕ»աղոթարանըՌոնշանում,Ֆրանսիա,1950-55թթ.,ճ-տԼեԿորբյուզյե։
Շինությանմասշտաբըդժվարորոշելիէ։
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Ճարտարապետության հիմունքներ

Տարբերումենգերբնական,բնականևմտեր-

միկ ճարտարապետական մասշտաբներ: Հաս-

կանալի է, որ գերբնական մասշտաբի շինու-

թյունները ճնշում են մարդուն, դրա բացարձակ

օրինակներըեգիպտականբուրգերնեն:Բնական

մասշտաբնայնէ,որումմարդըշինությանկողքին

չիկորչումևիրենճնշվածչիզգում:Դրանք,օրի-

նակ,մեզշրջապատող5-հարկանիբնակելիշեն-

քերն են: Բնական մասշտաբ ունի նաևԱթենքի

միջնաբերդիՊարթենոնտաճարը,որըթեևպատ-

կառելիբացարձակչափունի,սակայնհամաչա-

փությունների, մոդուլային համակարգի և դեկո-

րատիվհարդարանքիհմուտկիրառմանշնորհիվ

ընկալվումէորպեսմարդուչափերիհետհամա-

տեղելիկառույցևբնավճնշողչէ:Իսկտաճարի

ներսում հույն ճարտարապետները նախատեսել

ենավելիփոքր մասշտաբ՝ բարձր սյուներըփո-

խարինելով երկյարուս կրկնակի սյունաշարով,

որիկողքինմարդնիրենավելիբարձրէզգում:

Մտերմիկմասշտաբունենճարտարապետա-

կանփոքր ձևերը՝ կանգառների շինությունները,

փոքրառևտրիկամհանգստիտաղավարներըև

այլն:Հասարակականկառույցներըսովորաբար

ունենումենհամեմատաբարմեծմասշտաբ,բնա-

կելիները՝փոքր:Փառահեղմասշտաբիօրինակ-

ներենԱնիիՄայրտաճարը,Արուճիեկեղեցին,

իսկմտերմիկմասշտաբիկառույցէԿարմրավոր

եկեղեցինԱշտարակում:

Մասշտաբի հասկացությունը գործում է նաև

հատակագծային լուծումներում, այն կարևոր է

նաև քաղաքաշինության մեջ: Քաղաքի ընդհա-

նուրչափերը,բնակչությանքանակըպետքէհա-

մեմատելի լինեն նրա փողոցների լայնությանը,

հրապարակներիմեծությանը,շենքերիբարձրու-

թյանը։ Շատ ընդարձակ և ցածրահարկ քաղա-

քըմասշտաբիցդուրսէևանհարմարէապրելու

համար:Նույնըկարելիէասելնաևփոքրածավալ

ուխիստբարձրահարկքաղաքիմասին,սրաօրի-

Նկար77.Կարմրավորեկեղեցումոտ,Աշտարակ,VII
դար։

Նկար76.Արուճիտաճար,667թ.,ինտերիեր:
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նակներըհազվադեպեն:

Որպես եզրակացություն նշենք շինության

ընդհանուր չափերի և դրա գեղարվեստական

մասշտաբիհամարօպտիմալչափանիշները.

•	Մասշտաբը ուղիղ կապի մեջ է շինության
գործառույթիևկառուցվածքիհետ:

•	 Մասշտաբըորոշվումէծավալիմասնահա-
տումների օգնությամբ՝ամբողջի և մասերի

չափերըհարաբերելովմիմյանցհետ:

•	 Շինությանմասշտաբըորոշվումէնաևկա-
ռույցի շրջակա միջավայրի հետ ունեցած

նրաչափայինհարաբերակցությամբ:

•	Մասշտաբիչափանիշըմարդնէ:


Հետաքրքիր է, որ21-րդդարիճարտարապե-

տությունը, հատկապես պոստմոդեռնը, հաճախ

անմասշտաբէ,քանիորայսկառույցներումհա-

ճախ բացակայում են դասական ճարտարապե-

տությանը բնորոշ մասշտաբային ցուցիչները՝

լուսամուտների, դռների բացվածքները, և հարթ

մակերեսների կամ թեք անկյունագծային մաս-

նահատումներիմեջտարրալուծվումևկորչումէ

որևէպատկերացում շինության մասշտաբի մա-

սին75:

75 Այդթեմայովմանրամասնտե՛ս Д. Л. Мелодинский, 

ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչէճարտարապետականմասշտաբը։

2. Ո՞ր երեք չափային հարաբերություններով է

ստեղծվումմասշտաբայինշարքը։

3. Կառույցի ո՞ր հատկանիշներն են ազդում

մասշտաբիընտրությանվրա։

4. Ինչպիսի՞ ճարտարապետական մասշտաբ

ներգիտեք։

5. Ո՞ր մասնահատումներն են գործում որպես

մասշտաբիցուցիչներ։

Масштабность в современной архитектуре, https://
www.marhi.ru/AMIT/2012/4kvart12/melodinsky/
melodinsky.pdf, հասանելիէ 30.09.2017

Նկար78.Չինաստանիկենտր.հեռուստատեսությանգլխավորվարչությանշենքը(ChinaCentralTelevision
Building),ճ-տՌեմԿոլհասևուրիշներ,2012թ.։Շենքիբարձրությունը234մէ,սակայնշենքիշեղակիմասնա-

հատումներըթույլչենտալիսհասկանալնրաիրականչափը,այնանմասշտաբէ։
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Ճարտարապետության հիմունքներ

ԳՈՒՅՆ

Գունաբանությունը համեմատաբար նոր գի-

տությունէ,այնսկզբնավորվելէ1672-ինարևային

սպեկտրի մասինՆյուտոնի կատարած գյուտից

հետո: Սպեկտրում ներկա են հիմնական՝ քրո-

մատիկ գույներն իրենց երանգներով։Սպեկտրի

եզրայինգույների՝կարմիրիևմանուշակագույնի

խառնուրդովկարելիէստանալշագանակագույն

երանգներ,որոնքսպեկտրիցդուրսեն:Սևը,սպի-

տակըևմոխրագույնընույնպեսբացակայումեն

սպեկտրում և կոչվում են աքրոմատիկ գույներ:

Այսգույներըերանգավորվումենըստլուսավոր-

վածությանաստիճանի՝տոնայիներանգների:

Մարդու աչքը հիմնականում տարբերում է

երեքգույն՝կարմիր,կապույտևդեղին:Գույները

պայմանականորեն բաժանում են երկու հիմնա-

կանխմբի՝ սառը ևտաք, ըստասոցիատիվկա-

պիբնությաներևույթներիհետ:Կարմիր,դեղին,

դեղնա-կանաչավուն գույներն ընկալվում են որ-

պես տաք, բորբոքող գույներ, իսկ մանուշակա-

գույն-կապտա-կանաչավուններըորպեսսառը

ևհանգստացնողգույներ:

Ճարտարապետության մեջ գույնը շատ

կարևոր է։ Այն կարող է տեսողապես կրճատել

կամխորացնել,ընդգծելկամչեզոքացնելտարա-

ծությունը:Դժվարչէգուշակել,որտաքգույները

տեսողապես նեղացնում, կրճատում են տարա-

ծությունը, իսկ սառը գույները ընդարձակում են

այն:Մուգգույնովներկվածառաստաղըցածրէ

թվում,իսկբացգույնովներկվածը՝բարձր:Մուգ

գույնովներկվածսյուներըկամայլկրողմասերը

թվումենթանձր,իսկբացգույնովներկվածները՝

թեթև: Այսպիսով, գույնը կարևոր դերակատա-

րություն ունի ճարտարապետության զգացմուն-

քային ներգործության հարցում։ Մոխրագույն

որձաքարըստեղծումէխիստ,ծանրակշիռտպա-

վորություն, իսկ նարնջագույն սրբատաշտուֆը՝

ջերմ,նաևհանդիսավորտպավորություն(հիշենք

Ռաֆայել Իսրայելյանի նախագծածԱզգագրա-

կանթանգարանիշենքըՍարդարապատիհերո-

սամարտիհուշահամալիրիկազմում)։Շինանյու-

թիբնականգույնըկարևորարտահայտչամիջոց

է և լայնորեն կիրառվում է ճարտարապետների

կողմից նաև որպես դեկորատիվ հարդարանքի

միջոց։Հայկականմիջնադարյանճարտարապե-

տության մեջ ունենք մակերեսների բազմերանգ

(պոլիքրոմ) լուծումների շատ օրինակներ: Մուղ-

նիի17-րդդարիս.Գևորգեկեղեցութմբուկըլուծ-

է.ԳՈՒՅՆ,ԼՈՒՅՍ,ՄԱԿԱՏԵՍՔ

Նկար79.«Ֆինլանդիա»համերգասրահՀելսինկիում,1962-1971թթ.,ճ-տԱլվարԱալտո,ինտերիեր։
Գույնըորպեսհորինվածքիկարևորտարր։
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վածէկարմիրևսևտուֆիհաջորդականշարքե-

րով, իսկ ճակատները հարդարված են երկգույն

քարերիշախմատաձևդասավորությամբ:Հայտ-

նիենայլմիջնադարյանպաշտամունքայինկա-

ռույցներիճակատաքարերիբազմերանգլուծում-

ներ, ինչպես Հառիճավանքում, Գոշավանքում,

Գանձասարումևայլուր:Գույնըունինաևֆունկ-

ցիոնալ նշանակություն ճարտարապետության

մեջ։Հյուսիսայիներկրներում, ուրարևայինօրը

կարճէ,նախապատվությունենտալիս շենքերի

արհեստական գունավորմանը վառ գույներով՝

միապաղաղությունը թոթափելու համար: Իսկ

հարավային երկրներում, հակառակը, վառ գույ-

ներիցխուսափում են, նախընտրելով սպիտակը

որպես արևի ճառագայթներն արտացոլող՝ չա-

փազանցարևահարումիցփրկվելուհամար76:

Բացառիկկարևորէգույնիգրագետկիրառու-

մը ինտերիերում։ Կոնտրաստային կամ նյուան-

սայինգունայինհարաբերություններովկարելիէ

ստանալտարբերտրամադրություններ՝կախված

առաջադրված խնդրից։ Չեզոք, խաղաղ, բաց

գույներով ձևավորվում են բնակելիտարածքնե-

րը։Վառկոնտրաստայինգույներըավելիկիրա-

ռելիենհասարակականվայրերում։

ԼՈՒՅՍ,ԼՈՒՍԱՍՏՎԵՐ

Ճարտարապետական ձևն ընկալելու հա-

մար չափազանց կարևոր է լույսը, դրա ուղղվա-

76 Գույների փոխհարաբերակցության մասին ման-
րամասնտե՛սՆ.Ե.Մխիթարյան,Վ.Ս.Թամազյան,
Ծավալատարածական հորինվածքի հիմունքներ,
Ուսումնամեթոդականձեռնարկ,Երևան,2016, էջ10-
15։

ծությունը,ուժը:Կարևորէնաևնյութիարտացո-

լող հատկությունը, քանզի լույսի արտացոլման

շնորհիվ է աչքն ընկալում ծավալը։ Լուսաստ-

վերն ավելի երևելի է բաց գույնի առարկաների

վրա։ Մուգ գույնը, հակառակը, կլանելով լույսը,

չեզեքացնումէծավալներիպլաստիկան:Ցրված

լույսիպարագայումծավալներնավելիսակավեն

դրսևորվում, և առարկան (քանդակը, կառույցը)

թվում է հարթ, պլաստիկապես անհետաքրքիր:

Սակայն չափազանցուժեղ միակողմանի լուսա-

վորությունընույնպեսբարենպաստչէծավալնե-

րըարտահայտելուհամար:Լուսավորվածկողմը

աղքատանոմէպլաստիկապես,իսկստվերային

կողմը կորսվում է մթնում։Երբեմնպատահում է

նաև, որ քանդակը լուսավորում են հակառակ՝

ետևի կողմից (կոնտրաժուր), ցանկանալով ցու-

ցադրելհատկապեսդրաուրվագիծը:

Բնական և արհեստական լույսի կիրառումը

ձևաստեղծ հզոր գործոններից է: Հիշենք Հռոմի

Պանթեոնը, ուր միակ լույսի աղբյուրը՝ գմբեթի

գագաթում գտնվող երդիկը՝ օկուլուսը, ապահո-

վումէլույսիթափանցումըտաճարիներս,ևայդ

շիթը՝օրվաընթացքումպտտվելովտաճարիմեջ

ևհաղորդելովդրանկենդանությունևլուսաստվե-

րային խաղ, հսկայական կարևորություն ունի

ամբողջհորինվածքում:

Բնակարանային շինարարության մեջ բնա-

կան լույսը չափազանց կարևոր է: Հարավային

երկրներում, ուր արևից պաշտպանվելը կենսա-

կանանհրաժեշտությունէ,գոյացելէներքինբա-

կովբնակարանիհորինվածքը՝դեպիփողոցնայող

խուլ պատերով, որտեղ ներքին բակում ստվե-

րայինմասունենալունպատակովկառուցումեն

կանաչապատտաղավար,սյունասրահներ:Խոր

ստվերայինանցումըփողոցիցդեպիբակբնորոշ

է հայաստանյան բնակելիտներին, հատկապես

Արարատյան դաշտավայրում: Արևից պաշտ-

պանվելու համար բացվածքի վերևում դնում են

հովար:Հյուսիսայիներկրներում,ընդհակառակը,

նախընտրելիէբացվածքներիկողմնորոշումըդե-

պիարևայինկողմ՝հարավ,արևելք։

Բնական լուսավորության խնդիրները շատ

կարևոր են ուսումնական շենքերի համար, ընդ

որումլավէ,երբլույսիաղբյուրէբացվումոչմիայն

պատերիմեջ,այլևառաստաղում։Այստեղհարկ

էնշել,որXXդարումբետոնեկառույցներումժա-

պավենաձևպատուհաններկառուցելուգայթակ-

ղությունը հանգեցրեց սենյակների չափազանց

ինսոլացիային՝արևահարմանը:Բնականլուսա-

Նկար80.Հառիճավանք,12-րդդ.,գավթիշքամուտքի
ճակատաքարիբազմերանգձևավորում։
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վորության հարցում անհրաժեշտ է պահպանել

չափը:

Ճարտարապետության մեջ լայնորեն կի-

րառվումէնաևարհեստականլուսավորությունը:

Ներքինտարածություններըլուսավորելուհամար

լույսի շիթը կարելի է ուղղել առաստաղից դեպի

վար՝կենտրոնական լուսամփոփիմիջոցով,կամ

ցրելայն՝առաստաղիմեջտեղավորածբազմա-

թիվ լույսի աղբյուրներից, ուղղել ներքևից դեպի

առաստաղկամպատերին՝տեղայինլուսավորու-

թյան համար, լուսավորելպատերի ներքևիպա-

րագծովկամկահույքիտակովևայլն:Ժամանա-

կակիցլուսայինսարքերըմեծհնարավորություն

են ընձեռում փոփոխվող, բազմագույն, պատի

տարբերմակարդակներիցլուսավորելուհամար:

Արտաքին ծավալների դեկորատիվ լուսավո-

րումը այսօր ճարտարապետության անբաժան

մասն է կազմում, հատկապես դա վերաբերում

է հուշարձաններին կամ այլ երևելի կառույցնե-

րին,որոնցծավալներնումանրամասներըարժե

ընդգծել:Դեկորատիվ լուսավորությունըիրակա-

նացվում էտարբեր երանգների լամպերով՝ դեղ-

նավուն, կապտավուն, որոնք ստեղծում են հե-

տաքրքիրլուսա-գունայինխաղ:Փաստորեն,սա

յուրատեսակլուսայինճարտարապետությունէ:

 ՄԱԿԱՏԵՍՔ77

Ճարտարապետության մեջ մակերեսների

մշակման ձևն ու աստիճանը հսկայական նշա-

նակություն ունեն որպես արտահայտչամիջոց,

լինիդաներկով,թե շինանյութի՝ քարի, բետոնի,

փայտի, ապակու կամ այլ նյութի մակերևույթի

հղկմանձևով:Վերջինսանվանումենմակատեսք

կամ ֆակտուրա: Մակատեսքի՝ որպես ճարտա-

րապետականարտահայտչամիջոցիօգտագործ-

մանսքանչելիօրինակէԵրևանում՝ՌաֆայելԻս-

րայելյանիհեղինակածԱրարատտրեստիգինու

մառանների պատերի մշակումը, ուր բազալտե

քարերի թեթև տաշվածքով խուլ պատը դարձել

է շատ արտահայտիչ՝ հիշեցնելով Երևանի հին

բերդիպատը:

Ժամանակակից շինանյութերը շատ հետա-

քրքիր նոր կերպարային հնարավորություններ

ենընձեռում:Բետոնեպատիմակերեսներիվրա

մնացած փայտյա կաղապարամածի հետքերն

այնդարձնումենավելիարտահայտիչ,ստանում

77Ֆակտուրա

Նկար81.ՊանթեոնՀռոմում,IIդար:Փորագրանկար՝ՋովաննիԲատիստաՊիրանեզիի,XVIIIդար։
Օկուլուսիցընկնողլույսնիրօրականշարժումովամբողջճարտարապետականհորինվածքիկենտրոնումէ։
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ենդեկորատիվհարդարմանարժեք:Նյութիմա-

կատեսքի տեսակներ են տարբերում՝ կախված

դրամշակմանաստիճանից, օրինակհայելային

մշակում,այսինքնշատհարթ,ճեղքած,սղոցած,

ողորկած,կոպտատաշմշակումևայլն:Ազդեցիկ

միջոցներիցէբարձրռելիեֆայինիևհարթիկոնտ-

րաստային համադրումը շինության մակերեսնե-

րում:Նույննյութովկառուցվածպատիտարբեր

մակատեսքունեցողմակերեսներիլավօրինակէ

արդենհիշատակվածՄեդիչի-Ռիկարդիիպալա-

տը Ֆլորենցիայում: Այստեղ հենց մակատեսքի

միջոցովէբացահայտվումշինությանարխիտեկ-

տոնիկան: Բացի լուսաստվերի հարստացումից,

ռուստավոր շարվածքըհնարավորություն էտա-

լիսշարվողքարերիեզրերըզերծպահելհնարա-

վորփշրումից։

ՀԱՐՑԵՐ

1. Ինչպիսի՞ դերակատարություն և ազդեցու

թյուն ունեն գույները ճարտարապետության

մեջ։

2. Բնական և արհեստական լույսի կիրառման

ինչպիսի՞օրինաչափություններիեքծանոթ։

3. Ի՞նչ դերակատարություն ունի մակատեսքը

ճարտարապետությանմեջ։

Նկար82.Արարատտրեստիգինու
մառաններիպատիմակատեսքը
ևքանդակայինռելիեֆները,ճ-ներ
ՌաֆայելԻսրայելյանևԳևորգ
Քոչար,19437-61թթ.:Պատի
մակատեսքըևքանդակային
ռելիֆներ:Քարիտաշվածքըջեր-
մությունէհաղորդումպատինև
շահեկանկոնտրաստէստեղծում
հարթաքանդակիողորկմակերեսի
հետ։

Նկար83.Մեդիչի-Ռիկարդիպա-
լացոնՖլորենցիայում,XVդար,
ճարտարապետՄիկելոցցո։
Երեքհարկերիպատերըլուծված
ենտարբերմշակվածության
քարերով:
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Բնակավայրերի տարածական միջավայրը

գոյանումէքաղաքաշինականտարրերով,որոն-

ցումճարտարապետությանհետմեկտեղկարևոր

դերակատարություն ունի մոնումենտալ արվես-

տը: Դա այն արվեստն է, որը դուրս է բերված

ստեղծագործողիարվեստանոցից ևտեղ է գտել

քաղաքային կամ գյուղական՝ հասարակական

միջավայրում: Մոնումենտալ արվեստը առավել

չափով,քանմյուսարվեստները,լեցունէգաղա-

փարականիմաստներով, հենցայդնպատակով

այն տեղադրվում է հասարակական վայրերում,

որպեսզիցուցադրիտվյալհասարակությանհա-

մարնշանայինփաստերնուիրադարձություննե-

րը,նշանավորանձանց,նրանցգաղափարները:

ԴեռՀինՀունաստանիքաղաքներումտեղադրում

էինռազմիհերոսներիևօլիմպիական չեմպիոն-

ների արձաններ՝ կատարյալ ընդհանրական

կերպարների տեսքով, իսկ տաճարների ճակ-

տոններին տեղադրում էին քանդակներ կարևոր

դիցաբանականթեմաներով:Հռոմը,Վերածննդի

Իտալիան և ամբողջ Եվրոպան շարունակեցին

այդավանդույթը:Մոնումենտալարվեստիերևելի

նմուշներկաննաևԱրևելքիերկրներում,սաընդ-

հանրապեսուժեղպետականությանըբնորոշար-

վեստէ:

Մոնումենտալ արվեստի ցանկացած նմուշ

պետք է լավագույնս ներկայացվի տվյալ միջա-

վայրում,այդնպատակինէծառայումճարտարա-

պետությունը,որըհիմքէդառնումմոնումենտալ

արվեստիհամար՝լինիդապատվանդան,թեկա-

ռույցի ճակատ, ներքին տարածություն, որմնա-

խորշ և այլն: Այսպիսով, ճարտարապետության

հետ միասին կայանում էարվեստների համադ-

րությունը,որումյուրաքանչյուրարվեստիտեսակ

ինքնուրույն արժեք ներկայացնելով՝ ծառայում

է ընդհանուր նպատակին: Երբ գոյանում է ար-

վեստների համադրությունը, ճարտարապետու-

թյուն-կերպարվեստ ամբողջությունը մոնումեն-

տալ բնույթ է ձեռքբերում:Իհարկե, գեղանկարն

ուքանդակըկիրառվումեննաևզուտդեկորատիվ

նպատակով, երբխնդիր է դրվում ընդգծել ճար-

տարապետության արտահայտչականությունը:

Այսդեպքումդեկորատիվհարդարանքը, գույնը,

ճարտարապետականմանրամասներըգալիսեն

լրացնելու ճարտարապետական կերպարը: Դե-

կորատիվհարդարանքըհնագույնմիջոցներիցէ,

այնկիրառվումէնաևժողովրդականճարտարա-

պետությանմեջ,այսօր էլ գոյություն ունեն դրա

սքանչելիօրինակները։

Նկար84.Ժողովրդականբնակարանիդեկորատիվ
ձևավորումԲուկինա-Ֆասոյում:

Մոնումենտալ արվեստ է որմնանկարչու-

թյունը, թեև դրանով հարդարել են նաև մասնա-

վոր բնակարանները (օրինակ, հելլենիստական,

հռոմեական): Որմնանկարչությունը որպես մո-

նումենտալ արվեստ իր վերելքին հասավ Վե-

րածննդի դարաշրջանում։ Որմնանկարչության

ևխճանկարիսքանչելիօրինակներստեղծվեցին

հատկապես միջնադարի կրոնական կառույցնե-

րում։

Ինչպե՞ս է կայանում ճարտարապետության

ևմոնումենտալարվեստիհամագոյակցությունը։

Արվեստներըտարբերվումենիրենցարտահայտ-

չամիջոցներով:Գեղանկարչությանարտահայտ-

չամիջոցներնենգույնը,գիծը,բիծը,մակատեսքը։

Քանդակագործությանարտահայտչամիջոցներն

են՝ ծավալը, պլաստիկան (ծավալների փոխ-

հարաբերությունը), լուսաստվերը, զանգվածը,

նյութը,դրամակատեսքը։

Ճարտարապետությունը կերտում է տարա-

ծականմիջավայր,իսկնրագաղափարներըընդ-

հանրականեն,ոչառարկայական:Հենցայստեղ

է, որ մոնումենտալ արվեստը օգնում է կոնկրե-

տացնել այդ գաղափարները, դրանք դարձնել

ավելիհասկանալիևընթեռնելի:Իրհերթին,ճար-

տարապետությունը օգնում է շահեկան կերպով

ներկայացնել կերպարվեստի նմուշը: Ճարտա-

րապետությամբէորոշվումդրադիրքը,լուսավո-

րությունը, հեռավորությունը դիտողից, դիտման

անկյունն ու տևողությունը: Հասկանալի է, որ

ը.ՄՈՆՈՒՄԵՆՏԱԼԱՐՎԵՍՏԵՎՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
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մոնումենտալ արվեստին ներկայացվում են այլ

պահանջներ, քան հաստոցային նկարչությանը

կամփոքր չափերի քանդակներին,այն ունի իր

առանձնահատկությունները: Մոնումենտալ ար-

վեստնիրականացվումէհարատևնյութերով՝մե-

տաղ,քար,խիճ,ապակի,կավևայլն:Քանիոր

մոնումենտալարվեստըդիտվումէ,որպեսկանոն,

հեռվից,այնպետքէունենաավելիընդհանրաց-

ված,հստակ,պարզընթեռնելիհորինվածք,այդ

նպատակով ցանկալի է, որ ռելիեֆը լինիավելի

խորը,լուսաստվերըխիտ,գույներըվառ,մակա-

տեսքըանգամկոպիտարտահայտված:

ՀինԵգիպտոսումարվեստները օրգանապես

կապվածէինմիմյանց,տաճարներումպատերը,

սյուները ծածկվում էին ռելիեֆներով և որմնա-

նկարներով(օզիրիկսյուները),իսկսյուներըբույ-

սերիօրինակովնմանեցվումէիներկարցողունով

ծաղիկներիևփաստորենդառնումէինքանդակ։

Նկար85.Լուկսորիտաճարիսյուները,Եգիպտոս,
16-11դդ.մ.թ.ա.:

Նկար86.ԱթենքիմիջնաբերդումՊարթենոնտաճա-
րիքանդակազարդծոփոր։Vդարմ.թ.ա.,քանդակա-
գործՖիդիաս։

Հին Հունաստանում քանդակը և ճարտարա-

պետությունը գտնվում էին սքանչելի հարմոնի-

այիմեջ,չխանգարելով,լրացնելովմիմյանց,ընդ

որումտաճարների ճակտոններում օրգանապես

տեղաբաշխված քանդակները, գտնվելով ճար-

տարապետական տարածքի ներքո, այնուամե-

նայնիվընկալվումենորպեսինքնուրույնարվես-

տինմուշներ:Մյուսկողմից,զուտճարտարապե-

տական մանրամասները, օրինակ խոյակները,

մատնեքներով սյուները, ախավեղագեսի ման-

րամասներըճարտարապետականտարրըվերա-

ծումենքանդակի։

Հին Հռոմի ճարտարապետական կոթողնե-

րում քանդակը ներքին տարածության հարդա-

րանքի կարևոր մաս էր կազմում: Արձանները

տեղադրումէինորմնախորշերում:ՀռոմիՊալա-

տինբլրիվրագտնվողՖլավիոսներիպալատում

ընդունելությանսրահիճերմակմարմարիոնպա-

տի որմնախորշերում տեղադրված էին սև մար-

մարիոնարձաններ,ինչնառանձնահատուկշուք

էր հաղորդում սրահին78: Ձիարձանները երևելի

տեղէինզբաղեցնումկայսերականֆորումներում

ևհրապարակներում,փառաբանելովկայսրերին

և զորավարներին: Հուշասյուները և հաղթակա-

մարներըառատորենծածկվումէինպատմական

բնույթի հարթաքանդակներով: Որմնանկարը

նույնպեսհարդարանքիկարևորմասէրկազմում:

Պոմպեյան որմնանկարչության չորս ոճերը լու-

ծումէինտարածությունը լայնացնելուկամ,հա-

կառակը, պատը շեշտելու խնդիրներ և այժմ էլ

հիացնումենկատարմանվարպետությամբ:

Նկար87.Պոմպեյանորմնանկարչություն,Միստերա-
ներիվիլլա,II-Iդդ.մ.թ.ա.։

78Ճարտարապետը՝Ռաբիրիոս,80թ.:
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Ճարտարապետության հիմունքներ

Նկար90.ԿոլլեոնիիաղոթարանԲերգամոքաղաքում,
Իտալիա,1472-1476թթ.:Ճ-տՋովաննիԱնտոնիո
Ամադեո։Ճակատիհատված։Ճարտարապետական

առատդեկորատիվհարդարանքիօրինակ79:

79Նկարը՝PeterMurray,RenessanseArchitecture.Harry
N.Abrams,Inc.,PublishersNewYork,1977:

Բյուզանդական ճարտարապետության

մեջ,հատկապեսպաշտամունքայինկառույց-

ներում, համատարած կերպով գործածվել է

խճանկարը տաճարների համարյա ամբողջ

ներքինմակերևույթներըծածկելուհամար՝հա-

տակը,պատերը,գմբեթները,թաղերը։Շատէր

գործածվումոսկեգույնը,տաճարներըլցնելով

խորհրդավոր,միստիկփայլովուարտակարգ

գեղեցկությամբ: Այսպիսով, խճանկարներով

կամ որմնանկարներով հաստատվում էին

քրիստոնեականարժեքները:

Միջնադարյանեվրոպականճարտարապե-

տությանմեջ,երբեկեղեցիկառուցողճարտա-

րապետըփորձումէրիրստեղծագործությամբ

հաղթահարել նյութը և հաստատել ոգեղենի

իշխանությունը,նապատերիմեջհսկայական

լուսամուտներ էր բացում, կարծես ցանկանա-

լովջնջելպատը,ևդրանքծածկումէրսքանչե-

լիգունապակիներով(վիտրաժներով):Սակայն

այդ պարագայում սասանվում էր շինության

ամրությունը: Ուստի գոթական տաճարնե-

րի ճարտարապետները կառուցվածքին դրսի

կողմից կցում էին հենարաններ՝ որմնահեցեր

և դիմհարկամարներ80, որոնքամրություն էին

հաղորդումբացվածքներովթուլացվածպատե-

րին:Գոթականտաճարներիամբողջմակերեսը

դրսից և ներսից քանդակներով և առատո-

80Որմնահեց (կոնտրֆորս)՝ հենմանմույթիձևով լրա-
ցուցիչ ամրություն; դիմհար կամար (արկբուտան)՝
արտաքինքարեկիսակամար, որովորմնահեցըհեն-
վումէկառույցիպատին:

Նկար88.Սբ.ԽաչեկեղեցիԱղթամարկղզուվրա,
Վասպուրական,915-921թթ.։Ճարտարապետական
հարդարանքիօրինակ։

Նկար89.Միլանիգոթականմայրտաճարիդիմհար
կամարներըևորմնահեցերը:
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րեն ծածկվում էին դեկորատիվ հարդարանքով՝

քանդակներով,հարթաքանդակներովավետարա-

նականթեմաներովևզարդաքանդակներով։

Վերածննդիշրջանումմոնումենտալարվեստ-

ներից ամենակարևորը որմնանկարչությունն

էր: Պալատների, տաճարների պատերը ներսից

ծածկվում էին որմնանկարներով, որոնցում կի-

րառվում էր տարածական հեռանկարը81, և հա-

ճախ պատկերված տարածությունը ձուլվում էր

իրականիհետ,շարունակելովայն:Դրաբացա-

ռիկօրինակէԼեոնարդոդաՎինչիի«Խորհրդա-

վոր ընթրիք»-ը Միլանի Սանտա Մարիա դելլե

Գրացի եկեղեցու սեղանատան պատին, որում

սեղանատան սրահը կարծես շարունակվում է

նկարում, իսկ հեռանկարային գծերը կարծես

հատվում են կենտրոնում՝ Հիսուսի գլխի վրա։

81ԳծայինհեռանկարիտեսությունըմշակելէՍիենացի
գեղանկարիչ Ամբրոջիո Լորենցետին 14-րդ դարում,
այն առավելապես զարգացրել են Վերածննդի մեծ
վարպետներ Բրունելեսկին և Ալբերտին, հիմնվելով
օպտիկայիօրենքներիվրա:

ՆմանէֆեկտունեննաևՌաֆայելի«Ստանցա-

ները»82Վատիկանիպալատում։

Հրապարակներումտեղադրվումէինարձան-

ներ, որոնք կանգնեցվում էին ճարտարապետու-

թյան ֆոնին, ստեղծելով բարձր լարման զգաց-

մունքային մթնոլորտ: Վերածննդի շրջանում

բոլորաքանդակը ենթակա էր ճարտարապետու-

թյանը։Միքելանջելոնառաջիննէր,ովՀինՀռո-

միավանդույթինվերադառնալով՝ՄարկոսԱվրե-

լիանոսկայսրիանտիկարձանըտեղադրեցԿա-

պիտոլիումի հրապարակի կենտրոնում՝ ինչպես

հինհռոմեականֆորումում:

Մոնումենտալարվեստը մինչ օրս էլ կարևոր

նշանակությունունիբնակավայրերիգեղարվես-

տականձևավորմանմեջ։Դրանշանակությունը

հատկապեսմեծ էրԽորհրդայինՄիությանգա-

ղափարականացվածմթնոլորտում։

Քաղաքայինմիջավայրումմոնումենտալար-

վեստի լավագույնտեղակայմանհամարժամա-

նակիմեջմշակվելենորոշկանոններ,որոնքքաջ

հայտնի են արվեստագետներին: Այսպես, որ-

պեսզիարձանիդեմքըընկալելիլինիդիտողիհա-

մար,վերջինսպետքէհնարավորությունունենա

մոտենալդրանառնվազնարձանիբարձրության

տասնապատիկ հեռավորության չափով կամ

ավելիմոտ,քանզիավելիհեռվիցայնբոլորովին

չի ընկալվի: Դիտմանաստիճանը այդ դեպքում

կկազմի 5-ից ոչ պակաս: Ամենամոտ տարա-

ծությունը, որից քանդակը ընկալվում է առանց

տեսողական խեղումների, դրա բարձրությանը

հավասարհեռավորություննէ՝ 45աստիճանդի-

տանկյանտակ:Սակայնլավագույնհեռավորու-

թյունընրակրկնակիբարձրությանչափովէ,որի

դեպքում դիտման անկյունը կկազմի 28 աստի-

ճան83:

82 Stanze di Raffaello – իտալերենիցբառացիթարգմա-
նությամբ՝Ռաֆայելիսենյակները։
83Այսթեմայովավելիմանրամասնտե՛ս А. Иконников, 
Г. Степанов, Основы архитектурной композиции, 
Москва, 1971, с.134-150.

Նկար91.«Խորհրդավորընթրիք»որմնանկարըՍան-
տաՄարիադելլեԳրացիեեկեղեցուսեղանատան
պատինՄիլանում,հեղինակ՝ԼեոնարդոդաՎին-
չի,1495-1498թթ.:



73

Ճարտարապետության հիմունքներ

ՀԱՐՑԵՐ

1. Ինչպիսի՞նէրարվեստներիհամադրությունը

Հին Եգիպտոսում, Հին Հունաստանում, Հին

Հռոմում, Միջնադարյան Եվրոպայում, Վե

րածննդիշրջանում։

2. Ի՞նչօրինակներգիտեք։

Նկար93.ՆեպտունիարձանըՖլորենցիայիՍինյորի-
այիհրապարակում,15-րդդար,քանդակագործԲար-
տոլոմեոԱմանատի,1530թ.:

Նկար92.ՄարկոսԱվրելիանոսիարձանըԿապիտոլիումիհրապարակիկենտրոնում,Հռոմ:
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Այս բաժնում ներկայացված ենտարրական
տեղեկություններ շենքի կառուցվածքի մասին։
Որպես օրինակ վերցրել ենք պատի տեկտոնի-
կայովկառուցվածշենք։

Յուրաքանչյուր շենքի կառուցվածքում
կարևորագույնտարրերըդրակրողևհենվողմա-
սերնեն:Դիտարկենքնախկրողմասերը՝հիմքե-
րը,պատերը,սյուներըևդրանցկառուցամասերը։

Հիմքերը կազմում են շենքի ստորգետնյա
հատվածը,որիմիջոցովկառույցիկշռիբեռնվա-
ծությունը փոխանցվում է հիմնահողին: Հիմքե-
րիխորությունըկախվածէկառույցիծավալիցև
զանգվածից, հիմնահողի տեսակից, նրա կարծ-
րությունից,ստորգետնյաջրերիառկայությունից,
բայցամեն դեպքումայն չի լինում կես մետրից
պակաս84: Հիմքերին են հենվում կրող պատե-
րը կամ հենարանները՝ սյուները, մույթերը: Հիմ-
քերը կարող են լինել կետային, ժապավենային,
ցցային, սալաձև: Ժապավենային հիմքերը
ձգվում ենպատերի երկայնքով, կարող են լինել
մոնոլիտերկաթբետոնյակամհավաքովի:Ցած-
րահարկ, համեմատաբար թեթև շինությունների
համար կարիք չկա ժապավենային հիմքեր կա-
ռուցելու,բավարարենկետայինհիմքերը,որոնք
տեղադրվումենսյուներիտակ:Կետայինհիմքի
ներքևիմասնավելիլայնէարվում՝առավելկա-
յունությանհամար:Գետնահարկիառկայության
դեպքում կետային հիմքերի միջև կառուցում են
ստորգետնյա պատեր: Ցցային հիմքերը տեղա-
դրումենփխրունհիմնահողիմեջկամստորգետ-
նյաջրերիառատությանդեպքում:Ցիցնիրենից
ներկայացնումէսյուն՝ներքևիմասումսրածայր,
որի երկարությունը պետք է այնքան լինի, որ
հասնիհիմնահողիավելիամուրշերտին:Ժամա-
նակակիցշինարարությանմեջկիրառումենմե-
տաղականպտուտակավոր ցցեր:Փոքրածավալ
շենքիդեպքումհնարավորէսալաձևհիմքերիկի-
րառումը՝կառույցիամբողջմակերեսովերկաթբե-
տոնյասալիձևով,որըմիաժամանակծառայումէ
որպեսառաջինհարկիհատակ:

Կրողպատերը շենքի հիմնականկրող մասն
են կազմում (տե՛սպատիտեկտոնիկային նվիր-

84Туполев М. С., Конструкции гражданских зданий. 
Москва, 1973.էջ20:

վածբաժնում):Միջնորմըկրողչէ,այնծառայում

է զուտսենյակներն իրարիցանջատելուն:Կրող

պատերըձգվումենշենքիպարագծովթե՛լայնա-

կանևթե՛ երկայնականուղղությամբ, կարող են

գցվել և շենքի միջինմասում, եթե շենքի լայնու-

թյուննավելինէ,քանհեծաններիկամծածկիսա-

լերիերկարությունները:

Հայաստանում կրող պատերը դարեր ի վեր

կառուցվել են մեծ մասամբ տուֆ քարից միդիս

շարվածքով։ Այս եռաշերտ շարվածքն իրենից

ներկայացնում է որոշակի կտրվածք ունեցող,

դրսից սրբատաշ, ներսից կոպտատաշ քարերի

երկու շարք, որոնց միջև ընկած տարածությու-

նը լցվումէկրաբետոնով,այսինքնխճի,ավազի

և կրաշաղախի խառնուրդով: Քիմիական փո-

խազդեցության արդյունքում այս խառնուրդը

քարանում և կապակցվում է քարի հետ, ստեղ-

ծելով ամուր ջրանթափանց միացություն: Ամեն

երեքերկայնականքարերիցհետոմեկքարըտե-

ղադրվումէլայնակիուղղությամբ,ավելիխորա-

նալովդեպիպատիմիջուկը,որնէ՛լավելիէամ-

րացնում պատի կառուցվածքը, իրար կապելով

քարերիերկուշարքերը։

Նկար94.Շենքիկառուցամասերը։
1.ջրամեկուսիչշերտ,2.նկուղիհատակ,3.նկուղի
պատ,4.հիմքեր,5.որմնախարիսխ,6,7.կրողպա-
տեր,8.միջհարկայինծածկ,9.միջնորմ,10.աստի-
ճանավանդակ,աստիճաններ;11.ծպեղներ,12.տա-
նիք,13.երկրորդհարկիծածկ։

ՇԵՆՔԻԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ
(հիմնականդրույթներ)



75

Ճարտարապետության հիմունքներ

Հնում այսպիսի պատի հաստությունը հաս-

նում էր մեկ մետրի, սակայն 1950-ականներից

ի վերԽորհրդային Հայաստանումպատի հաս-

տությունըհաստատվեց50սմ,իսկքարիշարքի

բարձրությունը՝30սմ:

Որպես պատի շինանյութ են ծառայում որ-

ձաքարը (բազալտը), գրանիտը, մարմարը ևայլ

կրաքարերը, աղյուսը, փայտը: Քարի մակերե-

սիմշակումը,ինչպեսարդեննշվեց,կարողէ լի-

նելսրբատաշիցմինչևկոպտատաշկամայսպես

կոչվածռուստայինտաշվածքի,երբքարիմակե-

րեսի միջին հատվածը կոպտատաշ է, ուռուցիկ,

իսկեզրերըտաշվումենհարթզեհերիձևով:Եր-

բեմնքարերիհորիզոնականշարքերիմիջևակոս

է արվում, որը կոչվում է եզրակոս և որը իրար

հենվողքարերիեզրերըպաշտպանումէվնասվե-

լուց՝ հատկապեսփափուկապարների դեպքում:

Աղյուսե պատի հաստությունը կախված է շար-

վածքիձևիցևկարողէկազմելմեկուկես,երկու-

սուկես կամ երեքուկես աղյուսի երկարություն:

Ժամանակակից շինտեխնիկան տրամադրում է

բազմապիսիաղյուսներ։

Բետոնեպատերինարդենանդրադարձելենք

պատի տեկտոնիկային նվիրված հատվածում:

Ժամանակակից բետոնե շինանյութեր են գա-

զաբետոնը, փրփրաբետոնը, կերամզիբետոնը և

այլն։

Պատիներքևիմասըկառուցումենհիմնական

պատիցքիչավելհաստությամբ։Դաորմնախա-

րիսխնէ,որինպատակըպատըպաշտպանելնէ

հիմնահողիխոնավությունից:Բացիդա,այնլրա-

ցուցիչամրությունէհաղորդումպատին:Որմնա-

խարիսխ ունեն շենքերը, հուշարձանները, հաղ-

թակամարները և այլն: Սովորաբար որմնախա-

րիսխը մեկուկես-երկու մետր բարձրություն ունի

ևարտաքուստշեշտվումէ,օրինակերեսապատ-

վում, ձեռքբերելով նաև դեկորատիվ նշանակու-

թյուն:

Պատերըհարդարվումենտրամատավորված

գոտիներով,որոնքորոշչափովպատիմակերեսը

պաշտպանումենանձրևաջրերից,միևնույնժա-

մանակ հարդարելովպատը։ Հիմնականումայդ

նպատակին է ծառայում պատի ամենավերևի

գոտին՝ քիվը: Քիվը որմնագոտիներից առավել

առաջ կարկառվածն էպատից,այնավարտում

է պատը վերնամասում։ Քիվի եզրին կա առաջ

եկածկախովիհատված՝կաթլաթափ,որըհեռաց-

նում է անձրևի կաթիլները պատի մակերեսից,

ունինաևգեղագիտականնշանակություն:Քիվի

տրամատինկարվածքներըմշակվել ենդեռան-

տիկ ժամանակներում, կատարելագործվել Վե-

րածննդիժամանակաշրջանումևօգտագործվում

ենմինչօրս։Քիվնունիպսակողմաս,որնամե-

նաառաջկարկառվածէ:

Միջնորմները բաժանում են սենյակներն

իրարիցևպետքէ լինենձայնա-ջերմամեկուսիչ։

Միջնորմներըհիմնապատիցբարակեն,մոտ10-

20սմհաստությամբ։

Եզրապատը քիվից վեր խոյացող պատի

հատվածն է: Այն իրենից ներկայացնում է մոտ

մեկ մետր բարձրության մի պատ կամ բազրիք,

երբեմնմետաղյա:Այսեզրապատըկարողէլինել

բավականբարձր,երբունիհուշապատինշանա-

կություն:Սովորաբարայսօրինակպատով՝ատ-

Նկար 95. Կիրանց վանք։ Թմբուկի պատի աղյուսե
շարվածքևերեսապատում։

Նկար96.ԲարբարանդաՊորտոպալատըՎիչենցա
քաղաքում,1569-75 թթ.։ Ճ-տԱնդրեաՊալադիո։
Տրամատավորվածգոտիներևքիվեր։
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տիկոսով, պսակում են հաղթակամարները կամ

այլշինություններ,դրանցմակերեսինփորագրե-

լովգրությունկամհարթաքանդակներ։

Բացվածքներենքանվանում լուսամուտներն

ու դռները: Բացվածքները ծածկվում են պատի

մեջամրացված հորիզոնական կամ կամարաձև

բարավորներով,այսինքնհարթսալերովկամկո-

րագիծ կառուցվածքայինտարրերով՝ կամարնե-

րով:Մուտքըորպեսշենքիկարևորագույնհատ-

վածսովորաբարարժանանում է ճարտարապե-

տի հատուկ ուշադրությանը և կարող է մշակվել

շքամուտքիձևով:Դռանկամարաձևբարավորից

ցածգտնվողհատվածըմինչևդռանվերինհորի-

զոնականեզրըկոչվումէճակատակալկամճա-

կատաքար,այնհատուկխնամքովհարդարվումէ

հատկապեսպաշտամունքայինևայլնշանակալի

կառույցներում:Շքամուտքիհանդիսավորտեսա-

կըտարածականշքամուտքնէ,որիառավելշքեղ

օրինակներըհանդիպումենքեվրոպականգոթա-

կան տաճարներում։ Հայկական միջնադարյան

ճարտարապետությանմեջմշակվելենշքամուտ-

քերիտեսակներ՝հստակճարտարապետությամբ

ևբարձրարվեստդեկորատիվհարդարանքով։

Որմնախորշերըհաստպատերըթեթևացնելու,

ինչպես նաև հակաերկրաշարժային նշանակու-

թյուն ունեն: Հորիզոնական ցնցումների ժամա-

նակպատովանցնողավերիչուժնընդհատվումէ

որմնախորշերիհատվածումևդրաշնորհիվթու-

լանում: Բացի այդ, որմնախորշերը ճարտարա-

պետականպլաստիկայիսքանչելիմիջոցեն,ինչ-

պեսօրինակԷջմիածնիս.Հռիփսիմետաճարում:

Որմնախորշերումորոշդեպքերումտեղադրումեն

արձաններ։

Պատիմշակմանմեկայլ՝հակառակմիջոցէ

ելուստավորումը, երբպատիցտեղ -տեղ դուրս

են բերվում ավելի մեծ հաստության հատված-

ներ:Սրանքև՛ամրության,և՛պլաստիկայիմիջոց

են:Շենքիճակատայինհարթությունիցայսպիսի

դուրս բերված ծավալները՝ րիզալիտները, սովո-

րաբարսիմետրիկդասավորությունունենկենտ-

րոնական առանցքի նկատմամբ և հաճախ են

գործածվումբարոկոյիևկլասիցիզմիճարտարա-

պետությանմեջ:

Նկար97.ԳեղարդավանքիՍբ.Կաթողիկեեկեղեցու
մուտքիճակատակալ,հարդարվածնռանևխաղողի
հարթաքանդակներով։1215թ.։

Նկար98.Երերույք։Հարավայինճակատ։Շքամուտ-
քեր։

Նկար99.Սբ.ՀռիփսիմետաճարԷջմիածնում,618թ.:
Որմնախորշերը որպես ճարտարապետական հորին-
վածքիկարևորտարր։
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Շենքի կառուցվածքի կարևոր մասեր են

պատշգամբը,լոջիան,էրկերը:Պատշգամբըշեն-

քիծավալիցդուրսեկածհարթակէ,որըհենվում

էբարձակային(կոնսոլային),այսինքնմիայնմեկ

կողմիցհենարանունեցողհեծանին:

Լոջիանդուրսչիբերվածշենքիծավալից,այլ

առնվածէնրամեջևմիայնմեկկողմից էբաց:

Էրկերըփակպատուհաններովպատշգամբէ,սո-

վորաբարունիսեղանաձևհատակագիծ։

Հենարաններենսյուները,մույթերը:Սյունեն

անվանում կլոր կտրվածք ունեցող հենարանը,

իսկ մույթ՝ ուղղանկյուն, քառակուսի կամ T-ձև

կտրվածքովհենարանը:Մույթեզրույթնունինաև

մեկայլիմաստ՝ազատկանգնածպատ(պիլոն):

Հենարանները կառուցվում են ամենատարբեր

նյութերից: Անտիկ սյուները հավաքվում էին մի

քանի գլանաձև հատվածներից`չոր շարվածքով,

լրացուցիչ ամրություններով, կիրառվում էին

նաև միակտոր քարե սյուներ։ Պատին կից

հենարանները կոչվում են որմնասյուն կամ

որմնամույթ։

Բազմահարկ շենքերում հարկերի հենարան-

ներըտեղադրվում են միմյանց վրա՝ամրության

համար,ևոչմիդեպքում՝հենարաններիմիջև:

Այժմդիտարկենքշենքիհենվողմասերը:

Միջհարկային ծածկերը պետք է լինեն բա-

վարարամուր՝ սեփական քաշն ու վրայի իրերը

պահելուհամար:Կարողենունենալհեծանային

(հորիզոնական)կամթաղաձև(կորագիծ)կառուց-

վածք:Հեծանըուղիղհորիզոնականձողէ,որնիր

երկուծայրերովհենվումէսյուներիկամպատերի

վրա,ևորիվրահենվումէմիջհարկայինծածկը:

Հեծանայինծածկերըհավաքվումենհիմնական

և երկրորդական հեծանների համակարգի ձևով:

Հնումորպեսհեծանօգտագործումէինմիակտոր

քարերը, որոնց երկարությունը հազիվ թե գերա-

զանցեր4մետրը:Որպեսհեծանենծառայելնաև

գերանները:Ժամանակակիցկառուցվածքներում

օգտագործումենմետաղականհեծաններ,որոնք

իհայտեկան19-րդդարում:Դրանցամրությու-

նըուղիղհամեմատականէկտրվածքիբարձրու-

թյանը:Ըստայդբարձրության,արտահայտված

սանտիմետրերով, առանձնացնում են տարբեր

համարիհեծաններ՝12,14,16ևայլն:

Երկուհեծաններիմիջևընկածտարածությու-

նը կոչվում է թռիչք,այնծածկվում է երկրորդա-

կանհեծաններով,որոնքկարողենլինելևփայ-

տյա:Գլխավորևերկրորդականհեծաններիհա-

մակարգըհենվումէշարքերովտեղադրվածսյու-

ների վրա՝ սկզբից գլխավոր հեծանները, դրանց

վրաուղիղանկյանտակերկրորդականհեծան-

ները:Վերջիններիսվրադրվումենմիջհարկային

ծածկերի սալերը, իսկ փայտյա կառուցվածքի

դեպքում՝տախտակները:

Սյուների շարքերով գոյանում են միջանցք-

ներ, որոնք անվանում են նավ: Բազմանավ հե-

ծանայինկառուցվածքներըշատհինեն,դրանք

հանդես են եկել դեռ հինԵգիպտոսում: Հայտնի

ենեռանավևհնգանավբազիլիկալքրիստոնեա-

կանտաճարները։

Հեծաններին ներքևից և վերևից ամրացվումՆկար100.Էրկեր(փակպատշգամբ):

Նկար101.Րիզալիտովկառույց(միջինմասը),վար-
չականշենքՏերնոպիլում,Ուկրաինա:
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ենհամապատասխանաբարառաստաղիուհա

տակի կառուցվածքները: Եթե կիրառվել են բե-

տոնեմիջհարկայինծածկիսալեր,ապադրանց

ներքևիմակերեսըսվաղումենգաջովևներկում,

այսպիսովստանումենառաստաղ:Փայտյակա-

ռուցվածքիդեպքումգերան-հեծաններըներքևից

կարողենծածկվելտախտակներով՝տախտակե

առաստաղստանալու համար,իսկորոշդեպքե-

րումհեծանայինկառուցվածքըթողնումենբաց:

Հատակկառուցելուհամարբետոնեսալերիվրա

փռում են ձայնա-ջերմամեկուսացնող նյութեր

և վրանտեղադրում մաքուր հատակը՝փայտյա,

քարե,կերամիկականկամայլնյութից:

Հեծանային ծածկից բացի, ինչպես ասվեց

արդեն,կիրառվումենկորագիծ՝թաղակապծած-

կերը: Հնում թաղերը կառուցվում էին քարից,

աղյուսից, հռոմեական բետոնից, այժմ նաև եր-

կաթբետոնից:Թաղերիտեսակներինարդենծա-

նոթացել ենք կորագիծ մակերևույթներով կազմ-

ված տեկտոնիկ համակարգին նվիրված բաժ-

նում:

Տանիքներըլինումենմիաթեք,երկթեք,քառա-

թեք,ձեղնահարկով,հարթ:Հյուսիսայիներկրնե-

րում՝առատձյանպայմաններում,կառուցումեն

բարձրտանիքներ:Հարավումավելիտարածված

են հարթտանիքները: Երևանը հնում կառուցա-

պատվածէրհարթտանիքավորտներով:

Թեքտանիքըկառուցվումէծպեղներով:Մեծ

թռիչքներ ծածկելու համար ժամանակակից շի-

նարարության մեջ կիրառում են մետաղական

ֆերմաներ, որոնք փայտյա ծպեղների հեռավոր

բարեկամնեն:

Նկար102.Ծպեղնավորտանիքիկառուցվածք:

Դիտարկենք շենքի կառուցվածքի մնացած

մասերը:

Աստիճաններըլինումեններքինևարտաքին:

Ներքինները, բացառությամբ ներբնակարային-

ների, տեղադրվում են աստիճանավանդակնե-

րում, որոնք հարկ էառնել հրակայունպատերի

մեջ: Միջինում սանդղաբազուկը բաղկացած է

լինում10-15աստիճանից:Աստիճանիօպտիմալ

չափերնեն 30 սմ լայնություն և 15 սմ բարձրու-

թյուն:

Փայտյա կառուցվածքները տարածված են

այնվայրերում,ուրքարըսակավէ:Հայտնիենժո-

ղովրդականբնակարանաշինությանմեջկիրառ-

վող փայտյա կառուցվածքները, օրինակ, հայ-

կական ժողովրդական բնակարանի՝ գլխատան

գերանակապ հազարաշեն ծածկը, որը հենվում

էչորսփայտյասյուներիվրա:Այստիպիծածկը

տարածվածէնաևհարակիցերկրներիբավակա-

նինլայնարեալում։Մեկայլօրինակէռուսական

գերանաշենքը, որում պատերը հավաքվում են

գերաններից,դրանքծայրերումհատուկարված

փոսիկներիմիջոցովուղիղանկյանտակիրարեն

հագնումևկազմումգերանեպատեր:Միջնադա-

րումԱրևմտյանԵվրոպայիբնակարաններիպա-

տերըհավաքվումէինֆախվերկկոչվողփայտյա

կմախքով(մանրամասնանդրադարձելենքհիմ-

նակմախքային տեկտոնիկ համակարգին նվիր-

վածբաժնում):

Նկար103.Հազարաշենծածկ։

ՀԱՐՑ

1. Շենքիինչպիսի՞կառուցամասերիեքծանոթ,

ինչպիսի՞ն են դրանցկառուցմանառանձնա

հատկություններըևտեսակները։
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Ճարտարապետության հիմունքներ

Ոճը տվյալ ժամանակաշրջանի, ուղղության

կամ անհատի արվեստը բնորոշող հատկանիշ

ների ամբողջություն է։ Գեղարվեստական ոճի

հասկացություննիրմեջպարունակումէմիշարք

բաղկացուցիչներ՝ փիլիսոփայական, մշակութա-

բանական, նշանաբանական, գեղագիտական և

այլն: Այն ձևավորվում է որոշակի պատմական,

աշխարհագրական, մշակութային պայմաննե-

րում:Դաէպատճառը,որորևէժամանակաշրջա-

նին բնորոշ ոճը տարածում է գտնում այդ ժա-

մանակաշրջանի բոլոր արվեստներում, արտա-

հայտվելովյուրաքանչյուրիմեջյուրովի՝իրբնո-

րոշ լեզվով: Արվեստագիտության ոլորտում ոճի

հասկացողություննառաջինանգամներմուծել է

18-րդդարիհետազոտողՅոհանՎինկելմանը85:

Ճարտարապետականոճըճարտարապետու-

թյանբնորոշգծերիևհատկանիշներիամբողջու-

թյուն է: Ճարտարապետական երկի հորինված-

քը, կառուցվածքը, գեղարվեստական կերպարը

գոյանում են տվյալ երկրի և ժամանակի պայ-

մաններիներքո,այնանմիջականորենկապված

էբնական-աշխարհագրականմիջավայրի,տեխ-

նիկական զարգացման, կրոնի, մշակույթի ևայլ

գործոններիհետ,ուստիոճերըզարգանումևփո-

փոխվումենժամանակիընթացքում։

Թեև ճարտարապետությունը զարգանում է

ժամանակին համընթաց, սակայն ոճերն իրար

չենհաջորդումպարզհերթականությամբ,նրանք

կարող են զարգանալ նաև զուգընթաց, ինչպես

օրինակբարոկոնևկլասիցիզմը, մոդեռնըու էկ-

լեկտիկան, ֆունկցիոնալիզմը, կոնստրուկտի-

վիզմը,ար-դեկոն ևայլն:Պետք է նշել սակայն,

որ ճարտարապետության մեջ, ինչպես և ընդ-

հանրապես արվեստում, ոճի հասկացությունը

բավականին հարաբերական է: Ոճերի հաջոր-

դականությունը պայմանականորեն կիրառվում

85 Տե՛սИ. И. Винкельман. История искусства древ-
ности. Малые сочинения. Санкт-Петербург, 2000:

է արևմտաեվրոպական ճարտարապետության

առնչությամբ,սակայնինչվերաբերումէողջաշ-

խարհի ճարտարապետության համեմատական

վերլուծությանը, ապա դրանում այդ նույն հա-

ջորդականությունըհնարավորչէկիրառել,քանի

որ ոճը սերտորեն կապված էտվյալ երկրի կամ

տարածաշրջանիերկրներիպատմությանև հա-

սարակականզարգացմանհետ,որըԵվրոպայում

համեմատաբարմիասնականէևփոխկապակց-

ված:Ոճիհասկացությունը,այսպիսով,ռեգիոնալ

բնույթունի:

Միևնույնժամանակորոշհետազոտողներայ-

սօրառաջենքաշումգլոբալոճիտեսությունը86,

որը հիմնում են հասարակական զարգացման

հասկացությանվրա:Նրանքառանձնացնումեն

երեքհիմնականհամաշխարհայինոճ։Առաջին՝

ավանդական հասարակությանը համապատաս-

խանողառաջինգլոբալոճըօրդերայինճարտա-

րապետությունն է: Հաջորդ՝ արդյունաբերական

հասարակությանը համապատասխանող երկ-

րորդգլոբալոճըմոդեռնիզմնէ:Երրորդ,դեռնոր

ձևավորվողոճը,համապատասխանումէետար-

դյունաբերական (պոստինդուստրիալ)հասարա-

կությանը,ևդապոստմոդեռնիզմնէ87:

Արևմտաեվրոպական ճարտարապետության

տեսության և պատմության հետազոտողների

մեծամասնությունն այժմ առանձնացնում է մի

քանի տասնյակ ոճեր: Մենք կանդրադառնանք

դրանցից միայն ամենակարևոր, գերակայող

ոճերին:Հասկանալիէ,որճարտարապետական

ոճաբանությունըսերտորենկապվածէճարտա-

րապետության պատմության հետ, որը, ինչպես

և ընդհանուր արվեստի պատմությունը (նկատի

էառնվածեվրոպականարվեստը)կարելիէբա-

86 Стрюковский В. И., Курс философии в схемах.– 
Ростов н/Д., 2006, էջ 110–111.
87 Տե՛սХолодова Л. П., Kонцепты современной тео-
рии архитектуры, «Архитектон: известия вузов», № 31 
Сентябрь, 2010:

ՄԱՍII
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆՈՃ

«Ոճըշենքիճարտարապետականկերպարնէ,որըմե
զանումառաջացնումէիրնշանակությանըվայելզգացողու
թյուն»:

Ստենդալ
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ժանել մի քանի խոշոր շրջանների։ Դրանք են.

նախնադարի կամ համայնատիրական հասա-

րակարգի ճարտարապետությունը, հինաշխար-

հի կամ ստրկատիրական բռնապետությունների

ճարտարապետությունը, դասական ճարտարա-

պետությունը (Հին Հունաստանի և Հին Հռոմի),

միջնադարյան Եվրոպայի ճարտարապետու-

թյունը, Վերածննդի ճարտարապետությունը,

բարոկոյի, ռոկոկոյի, դասականության ճարտա-

րապետությունը, նորժամանակաշրջանիևվեր-

ջապեսժամանակակիցճարտարապետությունը:

Մեր անդրադարձն իհարկե չի կարող ընդգրկել

ճարտարապետականոճերիամբողջբազմազա-

նությունը, հատկապես դա վերաբերում է հնա-

գույն շրջաններին, ուստի մենք առանձնացրել

ենքդրանցիցմիքանիբնորոշոճերը,որոնքընդ-

հանուր առմամբ պատկերացում են տալիս եվ-

րոպականճարտարապետությանոճականզար-

գացումների մասին: Առանձին բաժնով հակիրճ

ներկայացրելենքհայկականճարտարապետու-

թյուննիրհիմնականհորինվածքայինևոճական

առանձնահատկություններով։

ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչէճարտարապետականոճը։

2. Որո՞նքենհամաշխարհայիներեքհիմնական

ոճերը։

3. Որո՞նք են եվրոպական ճարտարապետու

թյանզարգացմանհիմնականփուլերը։

Նկար104.ա.ԱգիոյԱնարգիոյեկեղեցումուտք,Կաստորիա,Հունաստան,XIդար։
բ.Սբ.ՊետրոսիտաճարՔյոլնում,Գերմանիա,1248-1473թթ.

գ.ՍանԼորենցոեկեղեցուաղոթարանիՆորավանդատան(SagrestiaNuova)ինտերիերիհատված,
Ֆլորենցիա,Իտալիա,1519-1524թթ.,ճ-տՄիքելանջելոԲուոնարոտի։

դ.Ցուկիջիթաղամասիվերակառուցմաննախագիծ,Տոկիո,Ճապոնիա,ճ-տԿենձոՏանգե,1966,
(Tsukijidistrict,KenzoTange):
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Հինաշխարհիխոշորստրկատիրականբռնա-

պետությունները՝ Շումեր-Աքքադը, Բաբելոնը,

Ասորեստանը, Հին Ամերիկայի քաղաքակրթու-

թյունները, Հին Հնդկաստանը, Չինաստանը և

այլք,բոլորտարբերություններովհանդերձունեն

ընդհանրություն: Դրանց ճարտարպետությունը

առանձնանումէառավելմեծչափերովուզանգ-

վածովևմեծազդեցիկուժով։

ՈրպեսառավելվառօրինակդիտարկենքՀին

Եգիպտոսի ճարտարապետությունը: ՀինԵգիպ-

տոսի մշակույթը զարգացել է երկարուձիգ չորս

հազարամյակների ընթացքում: Շինությունների

հիմնականտեսակներնէինտաճարը,պալատը,

դամբարանը, բնակարանը: Եգիպտական ոճը

սերտորենկապվածէհավերժությանգաղափա-

րի հետ: Հին Թագավորության հսկայածավալ

բուրգերը թե նոր Թագավորության տաճարնե-

րը՝ բոլորը ստեղծված են մոնումենտալության

գաղափարով։ Կարելի է ասել, որ եգիպտական

ճարտարապետությունը իր բնույթով քանակա-

կան է։ Սակայն հետաքրքիրն այն է, որ եգիպ-

տական ճարտարապետությանը բնորոշ մոնու-

մենտալությունը պայմանավորված է ոչ միայն

դրամեծբացարձակչափերովկամզանգվածով,

ՀԻՆԱՇԽԱՐՀԻՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆՈՃԵՐ

ԵԳԻՊՏԱԿԱՆՈՃ

«Մեծ բրգաձև տաճարների ճարտարապետությունը
լռակյացմաթեմատիկաէ»:

ՕսվալդՇպենգլեր

Նկար105.ՀաթշեփսութիտաճարըԴեյր-Էլ-Բահրիում,Եգիպտոս,XVդարմ.թ.ա.:

Նկար106.Եգիպտականսյուներևխոյակներ։
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այլևհորինվածքայինառանձնահատկություննե-

րով՝ պարզ հստակ երկրաչափական ձևերի գե-

րակայությամբ, լակոնիզմով,զուսպհարդարան-

քով կամ դրա իսպառ բացակայությամբ, և այդ

սկզբունքները հարատևեցին դարեր։ Եգիպտա-

կանճարտարապետությանմեջմշակվեցսյունա-

կարգ։ Հին Թագավորության ճարտարապետու-

թյան մեջ կիրառվում էր քառակուսի հատույթով

մույթըկամնիստավորգլանիձևովսյունը։Միջին

Թագավորությանճարտարապետությանմեջկի-

րառվումէինբուսականձևերովլուծվածսյուներ՝

մատնեքներով կամառանց դրանց։Խոյակները

նմանեցվում էին լոտոսի կամ պապիրուսի փակ

կամբացվածծաղկի,արմավենուճյուղերի,Հա-

տոր աստվածուհու գլխի պատկերներով կամ

պարզսալիձևով։Տաճարներիսյուներնու մույ-

թերը, պատերը, ինչպես նաև դամբարանների

պատերը ծածկվում

էինհիերոգլիֆիկգրե-

րով և պատկերնե-

րով,որոնքլեցունէին

պատմական,գեղար-

վեստականևմիստիկ

իմաստներով:

Բնորոշգծեր.

•	 Մոնումենտա-

լություն, գերբ-

նական մասշ-

տաբ։

•	Եգիպտական

սյու նակարգի

կիրառում:

•	 Մեծ համալիր-

ներիհորինվածքայինլուծումներ։

•	Երկայնականհատակագծեր՝ծիսակատա-
րությանըհամապատասխան։

•	Ձևերիպարզերկրաչափայնություն։
•	 Ռիթմիկկրկնություններ։
•	 Խիստհայելայինսիմետրիա։

•	 Խիստկանոնակարգվածդեկորատիվհար-

դարանք։

•	Արվեստներիօրգանականհամադրություն՝
ճարտարապետությանգերակայությամբ։

Օրինակներ

Բուրգեր.

Քեոփսի,Քեփրենի,Միկերինբուրգերը2800-

2700թթ.մ.թ.ա.:

Քեոփսիբուրգումօգտագործվել ենմեկուկե-

սից երկու մետր բարձրության քարակտորներ:

Բուրգերի բարձրություններն են. Քեոփսի h =

146,6մ,Քեփրենիh=143մ,Միկերինիh=70մ:

Տաճարներ.

Ամոնի տաճարները Կառնակում, մ.թ.ա. 16

դարևԼուքսորում,1455-1424թթ.մ.թ.ա.;

Հաթշեփսութթագուհուտաճարայինհամալի-

րըԴեյր-Էլ-Բահրիում,1525-1503թթ.մ.թ.ա.;

Աբու-Սիմբելի ժայռափոր տաճարը, 1317-

1251թթ.մ.թ.ա.;

Մեդինեթ-Հաբուի տաճարային համալիրը,

1204-1173թթ.մ.թ.ա.:

Նկար107.Եգիպտոս,ստրուկներըշինարարու-

թյանընթացքում88:

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Որո՞նքենեգիպտականոճիառանձնահատ

կություննուբնորոշգծերը։

2. ՀինԵգիպտոսիճարտարապետությունիցի՞նչ

օրինակներգիտեք։

88Վերցվածէ՝E.Wallis,Illustreradverldshistoria,volume
I.,stockholm, central-tryckeriet,1875,էջ17:
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Դասականարվեստըանջնջելիհետքէթողել

եվրոպական ողջ մշակույթում: Այդ արվեստը և

մասնավորապես ճարտարապետությունը ձևա-

վորվեցին Հին Հունաստանում մշակված շինա-

րարական և գեղարվեստական ավանդույթների

հիմանվրա,դրանքհետագայումյուրացվեցինև

հետագազարգացումստացանՀինՀռոմում:Հին

ՀունաստանումևՀինՀռոմումմշակվածճարտա-

րապետականևգեղարվեստականոճերնանվա-

նումենհունականևհռոմեական։

Հին Հունաստանի ճարտարապետության

մեջ մշակվեց և մի քանի դար համարյաանփո-

փոխկերպովկիրառվեցսյունակարգային(օրդե-

րային)ճարտարապետությանհամակարգը,որի

ազդեցությունըշարունակվեցհետագադարերում

ամբողջԵվրոպայումևդրանիցդուրս,այնզգալի

էցայսօր,այդիսկպատճառովՀինՀունաստա-

նի ճարտարապետությունը անվանում են դա-

սական:Դասականճարտարապետությանըհա-

տուկէկառուցվածքիևգեղարվեստականձևերի

կատարյալհամապատասխանությունը:Կառույ-

ցըհավաքվումէրքարե,հիմնականումկրաքարե

կամ մարմարե խորանարդներից՝ չոր շարված-

քով:Այն հարստանում էր հարթաքանդակներով

ևբոլորաքանդակներով,որոնքշեշտումևավելի

ազդեցիկ էին դարձնում կառույցի գաղափարա-

կանբովանդակությունը:

Հին Հունաստանում մշակվեցին շինություն-

ներիկայունտիպեր՝տաճար,սրբատեղի,թատ-

րոն,ներքինպերիստիլայինբակովբնակարան89,

քաղաքի գլխավոր հրապարակ՝ ագորա, զանա-

զան մարմնամարզական սրահներ և հարթակ-

ներ՝ գիմնասիոն90, պալեստրա91, ստադիոն92 և

այլն:Այդկառույցներիցշատերըդարձանկանո-

նական իրենց կառուցվածքով ու կազմությամբ։

Հունական տաճարը, թատրոնը, մարզադաշ-

տը, հրապարակը՝ ոչ մեծ փոփոխություններով

ու լրացումներով,այժմ  էլ գործում ենայսօրվա

քաղաքներում։ Հին Հունաստանի շինություննե-

րը առանձնանում են իրենց արխիտեկտոնիկու-

թյամբ, զարմանալի «ձեռակերտությամբ», երբ

ճարտարապետությունըընկալվումէորպեսքան-

89Պերիստիլայինբակ՝սյունասրահովշրջապատված
բակ:
90Գիմնասիոն՝ուսումնականշենք:
91Պալեստրա՝ոչմեծմարզահրապարակ:
92Ստադիոն՝մարզադաշտ:

դակ՝արվեստներիօրգանականհամադրությամբ

ևմարդուտեսողականխաբկանքներիշտկումով։

Հին Հունաստանի ճարտարապետության

բնորոշգծերնեն.

•	 Քաղաքների կանոնավոր (հիպոդամյան)

հատակագծում:

•	 Քաղաքաշինական գոտիավորում. պաշ-

տամունքային կենտրոն՝ակրոպոլիս93, հա-

սարակականկենտրոն՝ագորա94,առևտրա-

կանգոտի,բնակելիգոտի:

•	 Ճարտարապետությանհարմարեցումբնա-
կանպայմաններին:

•	 Հասարակական շենքերի ձևերի մշակում՝
թատրոն,գիմնասիոն,ստադիոնևայլն:

•	Տաճարայինկայունտիպերիմշակում:
•	Սրբատեղիների՝ կրոնական, մարմնամար-
զական և հասարակական կենտրոնների

կառուցումքաղաքներիցդուրս:

•	 Սյունակարգիերեքձևերիմշակում`դորիա-
կան,հոնիական,կորնթական:

•	 Պարզ, ճշմարիտ արխիտեկտոնիկ հորին-
վածք`հենակա-հեծանայինտեկտոնիկհա-

մակարգիհիմանվրա:

•	 Համաչափականկապընդհանուրիևմասե-
րիմիջև,մոդուլայինճարտարապետություն,

ոսկեհատմանհամաչափությանկիրառում:

•	 Գունագեղություն:
•	 Ճարտարապետության, քանդակագործու-
թյանևգեղանկարչության(որմնանկարչու-

թյան) հարմոնիկ կապ՝ արվեստների հա-

մադրությամբ:

93Ակրոպոլիս՝միջնաբերդ:
94Ագորա՝կենտրոնականհրապարակ:

ԴԱՍԱԿԱՆՈՃ
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Նկար108.ԷրեքտեոնտաճարըԱթենքիԱկրոպոլի-

սում,4-րդդարմ.թ.ա.:

Հին Հունաստանի ճարտարապետական

գլուխգործոցներիցեն.

	ԱթենքիԱկրոպոլիսիբոլորշինությունները՝
 Պարթենոն,447-438թ.մ.թ.ա.,ճ-ներԿալլիլ-

րատեսևԻկտինուս:

 Նիկե Ապտերոսի տաճար, ճ-տ Կալիկրա-

տես,427-421թթ.մ.թ.ա.:

 Պրոպիլեոն, 437-432 թթ. մ.թ.ա., ճ-տ Մնե-

սիլկլես:

 Էրեքտեոն421-406թթ.մ.թ.ա.,ճ-տՄնեսիլկ-

լես:

	ԱպոլոնիտաճարըԲասսոսում՝երեքօրդեր-
ների կիրառմամբ (դորիական, հոնիական

և կորնթական), մ.թ.ա. 5-րդ դարի երկրորդ

կես:

	ԶևսիտաճարըՕլիմպիայում,VIդ.մ.թ.ա.։
	Էպիդավրոսիթատրոնը340-330թթ.մ.թ.ա.,
ճ-պետՊոլիկլետԿրտսեր:

	Զևսի զոհասեղանը Պերգամոնում, 180 թ.
մ.թ.ա.:

ՀԱՐՑԵՐ

1. Որո՞նք են Հին Հունաստանի դասական ոճի

առանձնահատկություններնուբնորոշգծերը:

2. Ի՞նչօրինակներգիտեք։

ՀինՀռոմըմարդկությանըպարգևեցիրապես

հարմար,լավմտածվածքաղաքայինմիջավայրի

մշակույթը՝ սալարկված փողոցներով, կամուրջ-

ներով,գրադարաններով,արխիվներով,պալատ-

ներով, վիլլաներով և պարզապես լավ տներով

ու բնակարաններով, գեղեցիկ ու հարմարավետ

կահույքով,այնամենով, ինչ հարկավոր է զար-

գացած հասարակության մեջ մարդու կյանքի

համար: Հռոմեական քաղաքներում հաշվի էին

առնվումբնակչությանկարիքները,սանիտարա-

կան խնդիրները, կառուցվում էին գեղեցիկ փո-

ղոցներ` սյունաշարերով, հաղթակամարներով,

տաճարներովևհասարակականայլշինություն-

ներով:Վերջիններսապշեցնում են հսկա մասշ-

տաբներով,ինչըհամապատասխանումէրՀռոմի

կայսերականնկրտումներին:

Հռոմեական ճարտարապետությունը որ-

քանռացիոնալէր,նույնքանևհարուստուշքեղ։

Դրան հատուկ էր բնության հետ օրգանական

կապը, ուղիղ գիծը, սիմետրիան, ձևերի պարզ

երկրաչափայնությունը։Հատկանշականէրճոխ

դեկորատիվ հարդարանքի առկայությունը, որն

առավել էր, քան հին հույների կառույցներում,

բայցորնընդամենըլրացնումէրկառույցինպա-

տակահարմար ծավալատարածական հորին-

վածքը:Ողջամիտհռոմեացիքավելիմեծկարևո-

րությունէինտալիսկյանքիհամարանհրաժեշտ

հարմարավետշինություններին,քանկրոնական

-պաշտամունքայիններին,ուստինրանցթողած

ժառանգության մեջ զգալի է աշխարհիկ շինու-

թյուններիհատվածը:

ՀինՀռոմումզարգացմանբարձրմակարդա-

կիհասավինժեներականշինարարականմիտքը:

Նրանքհույներինմանշինությունըչէինհարմա-

րեցնումտեղանքին։Հռոմեացիճարտարապետը

տեղանքըհարթեցնումէր,իսկշինությունըբարձ-

րացնումենթակառույցներիվրա(օրինակ,թատ-

րոնի ու ամֆիթատրոնի կառուցվածքում): Հռո-

մեական բետոնի գյուտը մեծ փոփոխություն

մտցրեց հռոմեական ճարտարապետության

մեջ։Խառնելովխիճը,փշրածաղյուսըկամքա-

րիկտորտանքները,կրաշաղախըևհրաբխային

ավազը, հռոմեացիք ստանում էին ամուր ջրան-

թափանց շինանյութ, որը հնարավորություն էր

տալիսկորագիծմակերևույթներովմեծմակերես-

ներ ծածկելու։ Բետոնե պատերը հիմնականում

երեսապատումէինաղյուսովկամքարով։

ՀինՀռոմումմշակվեցինհասարակականշի-

նությունների նոր տիպեր՝ թատրոն, ամֆիթատ-

րոն, թերմեր, տաճար (գերազանցապես պսև-

դոպերիպտերոս և կլոր հատակագծով՝ թոլոս,

մոնոպտերոս), բազիլիկա, կուրիա, թաբուլարի-

ՀՌՈՄԵԱԿԱՆՈՃ
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Ճարտարապետության հիմունքներ

ում,նիմֆեոնևայլն:Բունհռոմեականերևույթէ

ջրատարը՝ակվեդուկը,որըհմուտինժեներական

հաշվարկների շնորհիվ տասնյակ կիլոմետրե-

րովջուրէրփոխանցումքաղաքներին։Հռոմեա-

ցիք հայտնի էին նաև ճանապարհաշինության,

կամրջաշինությանմեջ:

Նրանքմշակեցինբազմահարկ ՝ երեքիցվեց

հարկանիբնակելիտների՝ինսուլաների,պերիս-

տիլայինբակովբնակարանների,քաղաքայինև

գյուղականվիլլաներիհորինվածքները:

Հռոմեացիք մշակեցին նաև հուշային կա-

ռույցների՝դամբարանի,հաղթակամարի,հուշա-

սյանհորինվածքները:

Հռոմեականռազմականճամբարներըվերա-

ճեցինքաղաքների,պահպանելովճամբարիռա-

ցիոնալկառուցվածքը,որըբաժանումէրքաղա-

քըուղիղանկյանտակհատվողերկայնականև

լայնականփողոցների(decumanusևcardo)ցան-

ցի, կենտրոնում տեղ թողնելով հասարակական

հրապարակի՝ֆորումիհամար:Հռոմումմշակվեց

կայսերական ֆորումի հորինվածքը՝ հանդիսա-

վորփակհրապարակիձևովևկայսրինմեծարող

շինություններով: Շինությունները ներսից հար-

դարվում էին որմնանկարներով, խճանկարով և

քանդակներով: Հռոմում մշակվեց պատմական

հարթաքանդակը: Հռոմեական ճարտարապե-

տության մեջ մշակվեցին տոսկանական և կոմ-

պոզիտային (բարդ) սյունակարգերը: Հետագա-

յում՝ կորցնելով իր տեկտոնիկ նշանակությունը,

սյունակարգը լայնորեն կիրառվեց որպես դեկո-

րատիվհարդարանքիմիջոց:

Հռոմեական ճարտարապետության բնորոշ

գծերնեն.

•	 Հասարակական շենքերի բազմազանու-

թյուն. թատրոն, ամֆիթատրոն, թաբուլա-

րիում,բազիլիկա,կուրիա,նիմֆեոն,թերմեր,

ստադիոն, պաշտամունքային կառույցներ՝

հիմնականում պերիպտերոս, պսևդոպե-

րիպտերոսևթոլոս։

•	Ինժեներական կառույցների զարգացում.
կամուրջներ, ճանապարհներ, ջրատարներ

(ակվեդուկներ):

•	 Հուշային կառույցների զարգացում. դամ-
բարաններ, հուշասյուներ, հաղթակամար-

ներ:

•	Բնակարանային շինարարության զարգա-
ցում.բազմահարկբնակելիտներ՝ինսուլա-

ներ, ատրիումային բնակարաններ, վիլլա-

ներ՝քաղաքային(villapeurbana)ևգյուղա-

կան(villarustica):

•	 Քաղաքաշինությանզարգացում.առևտրա-
կան քաղաքներ, մայրաքաղաքներ, հռոմե-

ական ռազմական ճամբարներ, վերջինիս

հիման վրա ստեղծված քաղաքներ՝ կանո-

նավոր հատակագծմամբ: Տարերայնորեն

գոյացած քաղաքներ:Սյունաշարերովփո-

ղոցներ:Ֆորում:

•	 Բետոնե և աղյուսե ճարտարապետության
զարգացում,պատերիերեսապատում:

•	 Կամարների, թաղերի, գմբեթների կիրա-
ռում, օրդերային կամարաշարը որպես

հռոմեական ճարտարապետության այցե-

քարտ:

Նկար110.ՏիտոսիՀաղթակամարըՀռոմում,1դար:
Հարդարվածէջլատվածսյունակարգով։

Նկար109.Ֆլավիոսներիամֆիթատրոնը՝Կոլոսեումը,
Հռոմում,1դար:
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•	Ռացիոնալություն, նպատակահարմարու-

թյուն:

•	Ուղիղգիծ:Կորագիծկառուցվածքներ:
•	 Սիմետրիա:
•	 Ներքինտարածությանկարևորում:
•	 Կոմպոզիտային և տոսկանական սյունա-
կարգերիստեղծում,սյունակարգիկիրառու-

մըորպեսդեկորատիվհարդարանքիտարր:

Ջլատվածսյունակարգիլայնկիրառում։

•	Արվեստներիհամադրություն:
•	 Հարուստդեկորատիվհարդարանք:

Օրինակներ.

	Կոլիզեում,75-82թթ.:
	Պանթեոն,մոտ.125թ.,ճ-տԱպոլոդորԴա-
մասկոսացի:

	Տրայանոսի ֆորումը Հռոմում, 106-113 թթ.,
ճ-տԱպոլոդորԴամասկոսացի:

	Տիտոսիհաղթակամարը,81թ.,Սեպտիմիոս
Սևերյանոսիհաղթակամարը,203թ.,Կոնս-

տանդինի հաղթակամարը, 315 թ.՝ բոլորը

Հռոմում:

	Հադրիանոսի դամբարանը Հռոմում, 135-
139թթ.:

	Գարդի ջրատարը Նիմում, Ֆրանսիա, I-II
դդ.:

	Կարակալլայի թերմերը Հռոմում, 212-217
թթ.:

	Բաալբեկի(նախկինում՝Հելիոպոլիսի)տա-
ճարայինհամալիրըԼիբանանում,I-IIIդդ.:

	ՊոմպեյևՀերկուլանումքաղաքները,մ.թ.ա.
4-մ.թ.1դդ.Իտալիայում:Պալմիրաքաղա-

քըՍիրիայումևՏիմգադքաղաքըԱլժիրում,

I-IIIդդ.:

	ՄակսեցիումիբազիլիկանՀռոմում,307-312
թթ.:

ՀԱՐՑԵՐ

1. Որո՞նքենՀինՀռոմիդասականոճիառանձ

նահատկություններնուբնորոշգծերը։

2. Ի՞նչօրինակներգիտեք։

Նկար111.ՀադրիանոսկայսերդամբարանըՀռոմում,IIդար:
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Ճարտարապետության հիմունքներ

Բյուզանդական ճարտարապետությունը

զարգացելէV-XVդարերիընթացքում:Հետազո-

տողներըտարակարծիքենայդոճիծագումնա-

բանությանհարցում:ՇուազինևՍտրժիգովսկին

բյուզանդական ճարտարապետության ակունք-

ները փնտրում էին Մերձավոր Արևելքում, իսկ

Ջ.Ռիվոյրան95՝Հռոմում:Ակնհայտէ,որայդեր-

կուդպրոցների`հռոմեականևարևելյանավան-

դույթներըհամատեղվելենբյուզանդականճար-

տարապետությանմեջ:

Բյուզանդական ճարտարապետության աշ-

խարհիկնմուշներըվատենպահպանվել:Պաշ-

տամունքային ճարտարապետության մեջ դեռ

Հռոմում՝ վաղքրիստոնեական շրջանում, մշակ-

վեցին մի քանի ծավալատարածական տիպեր,

որոնքտեղգտանբյուզանդականճարտարապե-

տության մեջ:Դրանք են բազիլիկան, կլոր կամ

բազմանկյուն հատակագծովգմբեթավոր հորին-

վածքները և խաչաձև հատակագծով կենտրո-

նագմբեթ հորինվածքը: Մինչև IX դար տարած-

ված էր բազիլիկան, սկսած IX դարից տաճար-

ների չափերըփոքրացան և իշխեցխաչագմբեթ

հորինվածքը:

Բյուզանդական ճարտարապետության մեջ

լայնորեն կիրառվել են կորագիծ ճարտարա-

պետական ձևերը՝ գմբեթարդը, տրոմպը, կա-

մարը,թաղը,սյունակամարաշարը։Հորինվածքի

կարևորագույնմասէրկազմումգմբեթը,որըմեծ

մասամբ  թմբուկի վրա էր դրվում: Բյուզանդա-

կանկիսագնդաձևգմբեթնանմիջականորենկամ

թմբուկիմիջոցով,առագաստաձևփոխանցումով

հենվում է չորս հզոր գմբեթակիր մույթերի վրա։

Դրանով բյուզանդական գմբեթը տարբերվում է

հռոմեականից, որը մշտապես հենվում է շրջա-

նաձևպատերիվրա96:

Բյուզանդականշինություններինախասիրած

95 Ֆրանսիացի հնագետ, ճարտարապետության
տեսաբանՕգյուստՇուազի(1841-1909),ավստրիացի
արվեստաբան Յոզեֆ Ստրժիգովսկի (1862-1941),
իտալացիարվեստաբանՋ.Տ.Ռիվոյրա,(1849-1919):
96 Հարկ է նշել, որ առագաստները ծանոթ էին նաև
հռոմեացիներին:

շինանյութը աղյուսե հարթ սալն էր՝ պլինթոսը,

որն իրենից ներկայացնում է բավականին խո-

շոր, բայց բարակ սալ՝ 35,5 x 35,5 x 5,1 սմ. չա-

փերի։ Այն տեղադրվում էր նույն հաստության

խիտ կրաշաղախի շերտերի միջև, որն իր մեջ

պարունակումէրթրծածկավիևաղյուսիփշուր-

ներ։Կարմրավունպլինթոսնուճերմակկրաշա-

ղախը, կապակցվելով միմյանց, գոյացնում էին

բյուզանդական կառույցներին բնորոշ ամուր,

համարյամոնոլիտ,գունագեղշարվածքը։Նույն

տեխնիկայով էին կառուցում նաև կորագիծ կա-

ռուցվածքները՝գմբեթները,թաղերը,կամարները,

դրանցումբյուզանդացիքհասանբարձրվարպե-

տության: Աղյուսե շարվածքը երբեմն մեջտեղ-

վումէրքարեշարվածքով:

Այս նույն ժամանակաշրջանում Հայաս-

տանում, Սիրիայում, ինչպես նաև Կրետեում ու

Կիպրոսում շինությունները կառուցվում էին բա-

ցառապես քարից, ստեղծելով տեղային՝ ինք-

նատիպ ճարտարապետություն։ Հայկական

ճարտարապետությանը կանդրադառնանք

առանձինբաժնում։

Բյուզանդական ճարտարապետությունն

իր կուռ կառուցվածքից բացի, առանձնանում է

ոչ պակաս կարևոր, բարձր գեղարվեստական

արժեք ներկայացնող դեկորատիվ հարդարան-

քով։ Այդ հարդարանքը տրամաբանական էր

և տեղին էր ճարտարապետական իմաստով,

միևնույնժամանակայնմեծհուզականությունէր

պարունակում:Բյուզանդականոճնառաջիննէր

արևմուտքիերկրներում,որմեկտեղեցհզոր,լավ

հաշվարկվածկուռկառուցվածքըևներքինտա-

րածություններիշքեղգունագեղհարդարանքը:

Բյուզանդականտաճարներիարտաքինկեր-

պարումիշխումէինգմբեթը,լուսամուտներիկա-

մարաձևբացվածքները`մետաղականկամքարե

վանդակավորճաղերով, բրոնզեքանդակազարդ

դռները: Սակայն արտաքին ճարտարապետու-

թյունը զիջում էր ներքինին իր նշանակությամբ։

Տաճարների գեղարվեստական կերպարը և գա-

ղափարախոսությունը բացահայտվում էր հենց

ներսում, ուր իշխում էր գունազարդ, հանդիսա-

ՄԻՋՆԱԴԱՐԻՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆՈՃԵՐ

ԲՅՈՒԶԱՆԴԱԿԱՆՈՃVXVդդ.
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վոր, կախարդական մթնոլորտը, որը գոյանում

էրխճանկարիևորմնանկարիշնորհիվ,որոնցում

գերակշռողը ոսկեգույնն էր։ Հատակները, սյու-

ները,դրանցխոյակներնուայլմանրամասները

երեսապատվում էին կամ ամբողջությամբ կա-

ռուցվումէինճերմակ,կարմիր,կանաչ,կապույտ

գույների քարերից` մարմարից, մալախիտից,

պորֆիրից: Գմբեթի, գմբեթարդների և պատե-

րի խճանկարները հավաքվում էին գունախճով

(սմալտայով)97՝ կրոնական սյուժեներով կամ

կայսերական ընտանիքների պատկերներով:

Խճանկարիարվեստումբյուզանդացիվարպետ-

ներըհասանկատարելության:Որպեսխճանկա-

րի սքանչելի նմուշներ հարկ է նշել ս. Սոֆիայի

տաճարը Կոնստանդնուպոլսում և այլ հուշար-

ձաններ, որոնցից առանձնացնենք Ռավեննայի

գեղեցկագույն դամբարանները և Դիմիտրիոսի

եկեղեցինԹեսալոնիկում,IV-Vդդ:

Ուշ շրջանում` XIII-XV դարերում, բյուզան-

97 Ապակե սնամեջ խորանարդիկներ, որոնց մեջ
ներկ կամ ոսկու թիթեղ դնելով ստանում էին տար-
բեր գույների հատիկներ խճանկարի համար: Տեմ-
պերա՝ բնական պիգմենտների և ձվի խառնուրդով
պատրաստվողևջրովբացվողներկ:

դական ճարտարապետությունը զարգանում էր

հորինվածքիևհարդարանքիբարդեցմանուղղու-

թյամբ։

Բյուզանդական ճարտարապետության բնո

րոշգծերը.

•	 Պաշտամունքային ճարտարապետության
մեջկայունծավալատարածականտիպերի

մշակում:

•	Պլաստիկ մակերևույթներով ստեղծված

Նկար112.ՍանՎիտալեեկեղեցիՌավեննայում,VIդար,ինտերիեր:

Նկար113.ԳալլաՊլացիդիայիդամբարան,Ռավեն-
նա,Vդար:Ինտերիեր։
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տեկտոնիկ համակարգ. կամարների, թա-

ղերիևգմբեթներիհամատարածկիրառում,

«կամարային»ոճ:Արտահայտիչպլաստիկ

ճարտարապետական ծավալներ ու ձևեր։

Գմբեթըորպեսհորինվածքայինառանցքև

գլխավորշեշտ:

•	 Բազիլիկաներում նավերն անջատող սյու-
նակամարաշարեր։

•	Արտաքին կերպարը զուսպ,պարզ, ներքի-
նը՝ շքեղորեն հարդարված: Բացվածքնե-

րիարտաքինհարդարանքը՝տարածական

կրկնակիկամեռակիկամարներիձևով:

•	Ինտերիերումիշխում էգույնը՝ մարմարնե-
րի,պորֆիրների,խճանկարիևորմնանկար-

ների լայնկիրառմամբ։Լույսիկարևորդե-

րակատարումըինտերիերում:

•	 Դասական սյունակարգի վերափոխում.

կորնթական խոյակի վրա ավելացվում է

զամբյուղանմանծավալ,որիվրահենվումէ

կամարիոտքը:Տարածվածենփորագրովի

խոյակներըկամդրվագվածխոյակներնու

ծոփորները:



Օրինակներ

	Ս. Սոֆիայի տաճարը Կոնստանդնուպոլ-
սում՝ Բյուզանդիայի ամենապանծալի հու-

շարձանը:Ճ-ներԻսիդորոսՄիլեթիցևԱն-

ֆիմիոսԹրալից,երկուսնէլՓոքրԱսիայից,

532-537թթ.:Տաճարիհորինվածքումհամա-

տեղված են եռանավ բազիլիկան և կենտ-

րոնագմբեթ եկեղեցին: 31 մ տրամագծով

գմբեթնարևմտյան և արևելյան կողմերում

հենվում է երկու գմբեթարդների վրա, իսկ

հյուսիսային ու հարավային կողմերում`

չորս հզոր մույթերի վրա: Մույթերի միջև

տեղադրվածթվով100սյուներըբերվածեն

ԵգիպտոսիևՓոքրԱսիայիտաճարներից:

Գմբեթի հիմքում բացված թվով 100 լուսա-

մուտներըկարծեսճախրեցնումենգմբեթըև

լուսավորումտաճարը:Գմբեթըերկրաշար-

ժիցկործանվելուցհետո989թվականինվե-

րականգնելէՏրդատը`ԱնիիՄայրտաճա-

րիհանճարեղճարտարապետը:

Նկար114.Սբ.ՍոֆիայիտաճարըԿոնստանդնուպոլսում։532-537թթ.։Երկայնականկտրվածք։

Նկար115.Ս.Սոֆիայիտաճարիսյուներըևզամբյու-
ղաձևխոյակները,Կոստանդնուպոլիս,VIդար:
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	Սան Ապոլինարե Նուովո բազիլիկա Ռա-
վեննայում, 5-6-րդդդ.,Տուրմանինբազիլի-

կաՍիրիայում,5-րդդար՝արևելյանբազի-

լիկայիվառօրինակներ:

	Սան-ՎիտալեեկեղեցիՌավեննայում,6-րդ
դար: Հայտնի է իր խճանկարներով՝ Հուս-

տինիանոսկայսրիպատկերմամբ:Սաօկ-

տոգոն է (ութանկյուն), որի կենտրոնական

հատվածը շրջանաձևմիջանցքիցանջատ-

վածէսյունակամարաշարով:

	Սան Ատեֆանո Ռոտոնդո եկեղեցի Հռո-
մում,468-463թթ.։

	Ս.ԿոնստանցայիեկեղեցիՀռոմում326-329
թթ։

	Ագիոս Էլևտերիոս (Agios Elevtherios) եկե-
ղեցի, 9-րդ դար և Դաֆնի վանքի (Daphni

Monastery) եկեղեցին, 11-րդ դար: Երկուսն

էլ Աթենքում են, խաչագմբեթ տեսակի լա-

վագույնօրինակներեն։

	Ս. Մարկոսի եկեղեցի Վենետիկում, 11-րդ
դարսրահատակագիծըիրենիցներկայաց-

նումէհնգանավբազիլիկայիմեջներգծված

հավասարաթևխաչ:Հայտնիէիրշքեղներ-

քինհարդարանքով:

	ԳալլաՊլացիդիայի դամբարանը Ռավեն-
նայում, մոտ440թ., ունիխաչաձևհատա-

կագիծ:

ՀԱՐՑԵՐ

1.Որո՞նք են բյուզանդական ոճի առանձնա

հատկություններնուբնորոշգծերը։

2.Ի՞նչօրինակներգիտեք։

Նկար117.ա,բ.Բյուզանդականշինարարական
տեխնիկա՝պլինթոսիկիրառմամբ,Ս.ԿոսմասիևԴա-
միանիեկեղեցիԱգիոյԱնարգիոյքաղաքում,Հունաս-
տան,11-րդդար:

Նկար116.ԳալլաՊլացիդիայիդամբարանՌավեն-
նայում,Vդար:
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Միջնադարյան Հայաստանում ձևավորեց

ինքնատիպ ճարտարապետություն, որը նաև իր

դերն ունեցավ եվրոպական ճարտարապետու-

թյան որոշ ոճերի զարգացման գործում։ Դարե-

րի ընթացքում Հայաստանում կառուցվեցին թե՛

պաշտպանական, թե՛ բնակելի, թե՛ ինժեներա-

կան բնույթի քաղաքացիական տարբեր շինու-

թյուններ՝ բերդեր, պալատներ, բնակելի տներ,

մաքսատներ,հյուրատներ,կամուրջներ,նաևմե-

մորիալկառույցներ՝դամբարաններ,կոթողներև

հուշասյուներ,սակայնառավելվառհայմիջնա-

դարյան ճարտարապետության առանձնահատ-

կությունները դրսևորվեցին եկեղեցական ճար-

տարապետությանմեջ։301թվականինքրիստո-

նեության որպես պետական կրոնի ընդունումից

հետոՀայաստանի մշակութային ինքնուրույնու-

թյանըմեծապեսնպաստեց405թվականինՄես-

րոպ Մաշտոցի կողմից կատարված հայ գրերի

գյուտը,ինչպեսնաև451թվականինարձանագր-

վածդավանաբանականխզումըհայևբյուզան-

դականեկեղեցիներիմիջև,որըհանգեցրեցհայ-

կական պաշտամունքային ճարտարապետու-

թյան ուրույն դիմագծի ձևավորմանը։ Վաղ միջ-

նադարում՝IV-VIIդարերում,մշակվեցինմիշարք

հորինվածքներ,որոնքկարելիէհանգեցնելերկու

խոշոր խմբի՝ երկայնական և կենտրոնագմբեթ։

Թեև վաղ միջնադարի սկզբնական շրջանի կա-

ռույցներում նկատելի էր հյուսիսային Սիրիայի

ճարտարապետության որոշ ազդեցություն98,

միևնույնժամանակդրանքխարսխվածէինտե-

ղականճարտարապետաշինարարարականդա-

րավոր ավանդույթների, ժողովրդի գեղարվես-

տական մտածողության և աշխարհընկալման

վրա։ Ե՛վ երկայնական՝ միանավ և բազիլիկալ,

և՛ կենտրոնագմբեթ հորինվածքների նախատի-

պերը հստակորեն նկատվում են հայկականժո-

ղովրդականճարտարապետությանմեջ99։

98  Якобсон А.Л., Армения и Сирия. Архитектурные 
сопоставления. Византийский временник, том 37, c. 
206. Еремян А. О. О взаимоотношениях армянской и 
византийской архитектуры IV-VII вв. // II Междуна-
родный симпозиум по армянскому искусству. Сборник 
докладов. Ереван, 1978.
99 Բազիլիկալ կառուցվածք ունեն ժողովրդական

Երկայնականհորինվածքներիխումբենկազ-

մումմիանավեկեղեցիները(Թանահատ,Լեռնա-

կերտ,Կառնուտ,Ագարակևուրիշներ),եռանավ

բազիլիկաները(Երերույք,Քասաղ,Եղվարդ,Ծի-

ծեռնավանք և մյուսներ), գմբեթավոր սրահնե-

րը (Պտղնի,Արուճևայլն),գմբեթավորեռանավ

բազիլիկաները(Տեկոր,Օձուն,Գայանե,Մրենև

ուրիշներ), և եռախորան գմբեթավոր բազիլիկա-

ները(Դվին,Թալին)։

Կենտրոնագմբեթ հորինվածքները կազմա-

կերպվածենկենտրոնականդիրքգրավողգմբե-

թի շուրջ։ Մեծամասամբ դրանց հատակագծում

ուրվագծվում է խաչը, դրանք կոչում են խա-

չագմբեթ։ Այս հորինվածքների խումբն ունի իր

տարատեսակները. ուղղանկյուն ծավալից դուրս

եկած չորս խորաններով հորինվածքները, օրի-

նակ Էջմիածնի Մայր տաճարը և Բագարանը՝

ազատ կանգնած մույթերով,Մաստարան ևՈս-

կեպարը՝առանցմույթերի;ուղղանկյանմեջառն-

վածչորսխորաններովհորինվածքները,օրինակ

Սբ.Հռիփսիմեն,Ավանը,Գառնահովիտըևմյուս-

ները,որոնքբնորոշվումեներեքքառորդշրջան

կազմողանցումխորշերովդեպիավանդատները;

շրջանագծիկամբազմանիստիմեջառնվածչորս

խորաններով հորինվածքները, օրինակԳառնու

Սուրբ Սիոնը, ինչպես նաև շրջանց սրահներով

շրջանաձևհորինվածքները՝Զվարթնոցըևմյուս-

ները։ Պարզագույն խաչագմբեթ հորինվածք ու-

նենփոքրխաչաձևեկեղեցիները,որոնցհատա-

կագիծն իրենից ներկայացնում է թևավոր խաչ՝

թևերում տեղավորված թվով մեկից մինչև չորս

խորաններով, օրինակ Կարմրավորը, Լմբատը,

Թալինի փոքր եկեղեցին և մյուսները։ Կենտրո-

նագմբեթ են նաև բազմախորան հորինվածքնե-

րը։ Գմբեթով պսակված այդ կենտրոնաձիգ հո-

րինվածքներումխորաններիթիվըվեցէկամութ

(Իրինդ,Եղվարդ,Արագածևմյուսները)։

Զարգացած միջնադարում՝ IX-XIV դարե-

բնակելի համակառույցի մաս կազմող գոմերը, իսկ
բնակելի սենյակը՝ գլխատուննիրհազարաշենգմբե-
թավոր ծածկով եկեղեցիների և գավիթների գմբեթի
նախատիպն է։ Տե՛ս Սողոմոն Վարդանյան, Հայկա-
կան ժողովրդական բնակելի տների ճարտարապե-
տությունը,Երևան,Հայպետհրատ,1959:

ՀԱՅԿԱԿԱՆՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
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րին, գմբեթավոր հորինվածքները համատարած

բնույթ ստացան, ստեղծվեցին այնպիսի ճար-

տարապետական գլուխգործոցներ, ինչպիսին

ենԱնիիՄայրտաճարը,ԱղթամարիՍուրբԽաչ

եկեղեցին և շատ ուրիշտաճարներ, երկհարկա-

նիդամբարան–եկեղեցիներ՝ՆորավանքիՍուրբ
Աստվածածինը, Եղվարդի ՍուրբԱստվածածին

եկեղեցիները և այլն։ Ստեղծվեցին կիսաշխար-

հիկ կառույցներ՝ գավիթներ, գրատներ ու սեղա-

նատներ, որ սերում էին հայկական ժողովրդա-

կան բնակարանի՝ գլխատան հորինվածքից,

կառուցվեցին խոշոր վանքային համալիրներ,

որոնքնաևմշակութային,գիտականևկրթական

կենտրոններ էին՝ Հաղպատը,Սանահինը,Մար-

մաշենը,Խծկոնքըևշատայլվանքեր,կառուցա-

պատվեցԱնիքաղաքամայրը,կառուցվեցինշատ

ուրիշքաղաքներու բերդեր։Մեծվերելքապրեց

քաղաքացիական ճարտարապետությունը: Ինչ-

պեսաշխարհիկ,այնպեսէլեկեղեցականշինու-

թյունները հարդարվեցին սքանչելի հարթաքան-

դակներով՝կրոնականևաշխարհիկթեմաներով,

ինչպես նաև որմնանկարներով։ Ստեղծվեցին

տեղային ճարտարապետական դպրոցներ՝ Շի-

րակի, Գուգարքի, Սյունիքի, Վասպուրականի,

Արցախի։ Կիլիկիայի հայկական թագավորու-

թյունում վեր խոյացան ամրոցներ և դղյակներ։

Վաղ և զարգացած միջնադարում մշակված

մի շարք հորինվածքներ կիրառվեցին նաև ուշ

միջնադարում՝ XVII-XVIII դարերում, սակայն

ամենատարածվածը բազիլիկան էր: Անշուշտ,

հայկականմիջնադարյանճարտարապետությու-

նըզարգանումէրԱռաջավորԱրևելքիմերձակա

երկրների, Բյուզանդիայի և Արևմտյան Եվրո-

պայիորոշերկրներիհետմշակութայինփոխներ-

գործության պայմաններում։ Սակայն հարուստ

տեղայինավանդույթներիառկայությանպարա-

գայում Հայաստանում մշակվեց յուրահատուկ,

ազգային նկարագրով ճարտարապետություն,

որիզարգացումնընթանումէրմիանգամայնինք-

նուրույնճանապարհով։

XX դարի մի շարք հետազոտողներ՝ Յոզեֆ

Ստրժիգովսկին, Յուրգիս Բալտրուշայտիսը,

ՖռանսուազԱնրին100 նշումենհայկականճար-

տարապետության ազդեցությունը Բյուզանդի-

այի,արևմտաևվրոպականևՀյուսիսայինԱֆրի-

կայի մի շարք երկրների ճարտարապետության

վրա,այդհարցինենանդրադարձելնաևՀ.Խալ-

փախչյանը,Ա.Յակոբսոնըևայլոք101։Էջմիածնի

Մայրտաճարի հորինվածքը նորույթ հանդիսա-

ցավ քրիստոնեական եկեղեցական ճարտարա-

պետությանմեջ,IX-XIդարերումայնտարածվեց

100Տե՛սՅուրգիսԲալտրուշայտիս,Ուսումնասիրություն
հայ և վրացական արվեստների, Երևան, Սարգիս
Խաչենց, 2003; Fransoise Henry,  Irish Art in the 
Romanesque Period, 1020-1170 A.D. Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 1970; ; Стржиговский Й., Архитектура 
армян и Европа, Ереван, Гитутюн, 2011. 
101 Халпахчян О., Средневековое зодчество Армении 
и его значение в истории мировой архитектуры, ՊԲՀ
1968 – 4 (51), էջ 56; Якобсон А.Л., Взаимоотношения 
раннесредневековой архитектуры Византии и Ар-
мении, 1973-4(33), էջ 41; 

Նկար118.Երերույքիտաճար,V-VIդդ.։
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Ճարտարապետության հիմունքներ

ԱրևմտյանԵվրոպայում102:Եռախորանգմբեթա-

վորբազիլիկայիճարտարապետականտիպընա-

խատիպհանդիսացավՎրաստանումկառուցած

որոշեկեղեցիներիհամար103:Գմբեթավորսրահն

իր անաղճատ վերահայաց ներքին տարածու-

թյամբևառավելսեյսմակայունությամբառավե-

լությունուներգմբեթակիրմույթերովհորինվածք-

102Հր.Հակոբյան,Մ.Հասրաթյան,Համաշխարհային
և հայ ավեստի պատմություն, ուղեցույց։ Երևան,
Զանգակ, 2005, էջ 68; Ст. Мнацаканян, К вопросу 
о генезисе крестово-купольных храмов Армении 
и Византии, ИФЖ, 1978, №1, c. 225; Georges 
Dimitrocallis, Contribution A l’etude des monuments 
byzantins et Medievaux D’Italie. Athenes, 1971, p.58;
Ա. Զարյան, Եվրոպայում բագարանատիպ կառույց-
ների տարածման հարցի շուրջը, Հայկազյան
հայագիտականհանդես,Բեյրութ,1972:
103Հր.Հակոբյան,Մ.Հասրաթյան,Համաշխարհային
և հայ ավեստի պատմություն, ուղեցույց։ Երևան,
Զանգակ,2005,էջ71:

Նկար119.Հատակագծեր`1-Երերույք,2-Օձուն,
3-Արուճ,4-Թալինիմեծեռախորան։

Նկար120.Հատակագծեր՝1-ԷջմիածնիՄայրտա-
ճար,2-Մաստարա,3-Սբ.ՀռիփսիմեԷջմիածնում։

Նկար121.Հատակագծեր,ձախիցաջ՝Զվարթնոց,
ԱնիիԱբուղամրենցևՀովվիեկեղեցիներևԱշտարա-
կիԿարմրավորեկեղեցի։

Նկար123.Գեղարդիվանք,համալիրիհիմնականկա-

ռույցներիգլխավորհատակագիծ։

Նկար122.Գեղարդիվանք,Կաթողիկեեկեղեցուհա-

րավայինճակատ,1219թ.։



Պիպոյան Լիլիթ

94

ներինկատմամբևհայկականճարտարապետու-

թյանգյուտնէրհանդիսանում։Տրդատճարտա-

րապետնիրհանճարեղկանխատեսությամբ989-

1001կառուցածԱնիիՄայրտաճարումկիրառեց

շինությանըվերասլացությունհաղորդողփնջաձև

մույթերնուերկկենտրոնկամարները,որոնքհե-

տագայումլայնորենտարածվեցինԵվրոպայում՝

ռոմանական և գոթական ոճերի ճարտարապե-

տականկառույցներում104։

Բնորոշգծեր

•	Կորագիծ մակերևույթներով կազմված

տեկտոնիկ համակարգի համատարած կի-

րառում: Կամարները՝ կիսաշրջանաձև,

104 Տե՛ս Стржиговский Й., Архитектура армян и 
Европа, Ереван, Гитутюн, 2011.

պայտաձև, երկկենտրոն; թաղակիր կա-

մարներ, թաղեր՝ գլանաձև, խաչաձև, շթա-

քարե;գմբեթներ՝սֆերիկևշթաքարե։Կուռ

կառուցվածքային լուծումներ թաղերի և

գմբեթարդների կիրառմամբ, կառուցվածքի

թեթևություն, ճիշտ կառուցվածքային հաշ-

վարկ,ավելորդզանգվածներիբացակայու-

թյուն։

•	 Բացառիկ արխիտեկտոնիկություն։ Ներ-
քին և արտաքին ճարտարապետության

հավասարազորարտահայտչականություն։

Հստակ, պարզ և հավաք երկրաչափական

ծավալների համադրում։ Կերպարի ասկե-

տիզմ,ճարտարապետությանսահմանային

պարզություն։

•	 Քարիմոնոլիտշարվածք«միդիս»տեխնի-
կայով,սրբատաշքարեպատիգեղագիտու-

թյուն։ Եռանկյունաձև խորշերի կիրառում

տեկտոնիկ և գեղագիտական նպատակնե-

րով։Սեյսմակայունկառուցվածք։

•	 Հայաստանիբազիլիկաներումսակավաթիվ
հզորմույթերիկիրառությանշնորհիվ՝միաս-

նականներքինտարածությանստեղծում՝ի

տարբերություն բյուզանդական տաճար-

ների եռամաս ներքին տարածության, որը

գոյանումէնավերնանջատողհաճախակի

տեղադրվածբարակսյուներովևկամարա-

շարով։

•	 Հայկական ճարտարապետության գյուտը՝
գմբեթավորսրահնիրանաղճատփառահեղ

ներքինտարածությամբ։

•	Ներդաշնակությունշրջակաբնությանևռե-
լիեֆիհետ։

•	Ոչմեծբացարձակչափիպարագայումմո-
նումենտալճարտարապետականկերպար։

•	Արտաքին ճարտարապետության ամրա-
կազմ, ծանրակշիռ կերպարի զուգորդումը

ներքին տարածության վերասլացության

հետ։

•	 Դեկորատիվ հարդարանքը զուսպ, հիմ-

նականում բացվածքների շուրջ, քիվերի,

թմբուկի, խոյակների վրա։ Բուսական և

երկրաչափական զարդամոտիվներ։ Պա-

տերի և թմբուկի մակերեսների հարդարում

կիսասյուներովևկամարաշարով։

Օրինակներ

	ԷջմիածնիՄայրտաճար,301-303թթ.։
	Ս.Հռիփսիմեեկեղեցի,Էջմիածին,618թ.։

Նկար125.Հաղպատիվանք,X-XIIIդդ.։
Գլխավորհատակագիծ:

Նկար124.Հաղպատիվանք,X-XIIIդդ.։
Ընդհանուրտեսք:
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	Երերույքիբազիլիկա,V-VIդդ.։
	Տեկորիգմբեթավորբազիլիկա,Vդ.:
	Կարմրավորեկեղեցի,Աշտարակ,VIIդ.։
	Օձունիգմբեթավորբազիլիկա,Vդ.։
	ԹալինիեռախորանբազիլիկաVIIդ.։

	Պտղնիգմբեթավորսրահ,VI-VIIդդ.։
	Արուճիգմբեթավորսրահ,667թթ.։
	Զվարթնոց,642-662թթ.։
	ԱնիիՄայրտաճար,988-1001թթ.։
	Անիիսբ.Ամենափրկիչեկեղեցի,1036թթ.։
	ԱնիիԱբուղամրենցսբ.Գրիգորեկեղեցի,Xդ.։
	ԱնիիԱռաքելոցհնգագմբեթեկեղեցի,1004-
1041թթ.։

	Աղթամարիս.Խաչեկեղեցի,915-923թթ.։

	Մարմաշենիվանք,988-1225թթ.։

	Հաղպատիվանք,976-1257թթ.։
	Սանահինիվանք,930-1211թթ.։
	Գեղարդավանք1177-1288թթ.։
	Գանձասարվանք,1216-1261թթ.։
	ԱմաղուիՆորավանք,1205-1339թթ.։
	Հառիճիվանք,VII-XIIIդդ.:
	Տաթևիվանք895-1295թթ.-XVIIIդ.։

ՀԱՐՑԵՐ

1. Որո՞նք են հայկական միջնադարյան ճար

տարապետության հորինվածքային, տարա

ծական,կառուցվածքայինառանձնահատկու

թյունները։

2. Ի՞նչօրինակներգիտեք։

Նկար127.ա,բ.Անիիսբ.Առաքելոցեկեղեցի։Ընդհանուրտեսք(գավիթ)ևհատակագիծ։

Նկար126.ԱնիիՄայրտաճար,988-1001թթ.,ճ-տՏրդատ։Ինտերիեր։Փնջաձևմույթեր։
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Ռոմանականոճը(լատիներենromanus-հռո-

մեական)տարածումստացավԱրևմտյանևմա-

սամբ Արևելյան Եվրոպայի երկրներում XI-XII,

մասամբ XIII դարերում: Ռոմանական եզրույթը

շրջանառության մեջ է դրել ֆրանսիացի հնա-

գետԱրսիսդեԿոմոնըXIXդարում,ովնմանու-

թյունգտավայդխիստ,ծանրակշիռճարտարա-

պետությանևՀինՀռոմիճարտարապետության

միջև:Նշենքսակայն,որայսեզրույթըռոմանա-

կանոճըմիակողմանի է բնորոշում, քանզիայն,

անշուշտ,կրումէնաևբյուզանդականարվեստի

ազդեցությունը թե՛ կորագիծ կառուցվածքների

կիրառման առումով և թե՛ որմնանկարչության

առատ օգտագործմանառումով: Այսպիսով, ռո-

մանական ճարտարապետությունը ձևավորվել

է արևմտաեվրոպական երկրներում տեղական

և Բյուզանդիայի ճարտարապետական ձևերի

համադրությամբ: Ամբողջ կաթոլիկ Եվրոպայի

արվեստը ենթարկվեց այս ոճին: Ուշադրության

արժանիենհատկապեսՖրանսիայի,Գերմանի-

այիևԻտալիայիռոմանականհուշարձանները:

Ռոմանական, այսինքն վաղ արևմտաեվրո-

պական ճարտարապետությունը առաջադրեց

կառույցներինորտեսականի`ավատատիրական

ամրոց, քաղաքի պաշտպանական ամրություն-

ներ,ամրոցանմանմեծածավալքաղաքայինեկե-

ղեցիներ և վանքեր: Պարսպապատ ամրոցների

կենտրոնում տեղադրվում էին չորս կամ ավելի

հարկանի աշտարակներ՝ դոնժոններ105, որոնք

միաժամանակբնակելիևպաշտպանականնշա-

նակությունունեին,դրանք յուրատեսակամրոց-

ներէինամրոցիներսում:Այսպիսիաշտարակներ

հանդիպումենքնաևԿիլիկյանՀայաստանիքա-

ղաքներիմիջնաբերդերում:

Տաճարային ճարտարապետության մեջ կա-

րելի է առանձնացնել եռանավ և հնգանավ բա-

զիլիկաները՝ մեկ կամ երկու տրանսեպտով106

105Դոնժոն՝ֆր.donjon`տիրոջաշտարակ:Միջնադար-
յանԳերմանիայումևՉեխիայումտարածվածէրնաև
սրաոչբնակելիտարատեսակը`գլանաձևբերգֆրիդը,
գերմ.Bergfriede:
106 Տրանսեպտ՝ լայնական նավ բազիլիկ տաճարում,
որը հատակագծում երկայնական նավերի հետ
կազմում է խաչ: Երկայնական նավից լայնականի

և արևելակողմ խորանով, որի շուրջ երբեմն

կառուցվում էր կիսաօղակաձև շրջանց սրահ`

դեամբուլատորիում: Տաճարներից շատերն ու-

նեին նաև ստորգետնյա հատված` կրիպտա,

որը ծառայում էր որպես սրբի դամբարան կամ

ուղղակիպահեստ:Բազիլիկալհորինվածքըար-

տահայտվումէրարտաքինծավալներում`միջին

նավըավելիբարձր,կողմնայինները`ցածր:

Ռոմանական ճարտարապետությունը հիմ-

նականումթանձրքարեհենարաններիութաղերի

ճարտարապետությունէ:Ռոմանականտաճարի

հատակագիծը համանման է վաղքրիստոնեա-

կան բազիլիկայի հատակագծին: Համեմատած

վերջինիսհետայնավելիբարձրէ՝ավելանումէ

կողմնային նավերի երկրորդ հարկաշարը` այս-

պեսկոչվածդասը:Վաղքրիստոնեականհռոմե-

ականհարթկեսոնազարդ107առաստաղիփոխա-

րենայստեղկառուցվումէինտարատեսակքարե

թաղեր` գլանաձև, խաչաձև, աստղաձև և այլն:

Թաղերիպահանգայինճիգերըմարումէինդրսից

կառուցվող լրացուցիչ հենարանները` որմնահե-

ցերը:Ինտերիերումգլխավորճարտարապետա-

կանշեշտըկրումէինկիսաշրջանաձևկամարնե-

րը, որոնք՝ հենվելովսյուներիվրա,կազմում էին

երկու սյունակամարաշար: Այն բաժանում էր

երեք նավերն իրարից և կրում երկրորդ հարկա-

շարիպատը:

Ռոմանական ճարտարապետությունն իր

բնույթով խիստ կրոնական էր։ Բնորոշ է դրա

զանգվածեղ, ծանրակշիռ, խիստ նկարագիրը:

Կառույցներնարտահայտումէինավատատիրոջ

իշխանությունն ու հզորությունը: Չնայած այդ

կառույցներիպարզությանը,դրանքբավականին

ճնշողտպավորությունենթողնում:Պատերըչա-

փավոր կերպով հարդարված են բարձրաքան-

դակներով,մուտքերըձևավորվածենշքամուտքի

ձևով։ Ներսում հատակները ևպատերը հիմնա-

կանումծածկվումէինգորգերովևգոբելեններով:

Սակավաթիվ քանդակները դրամատիկ-ողբեր-

անցումըսովորաբարձևավորվումէհաղթակամարով՝
եկեղեցուներսում:
107Կեսոն՝զարդափոս,արվումէհիմնականումառաս-
տաղիմեջ`նրակշիռըպակասեցնելուհամար,ինչպես
նաևդեկորատիվնպատակով:

ՌՈՄԱՆԱԿԱՆՈՃXIXIIդդ.
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գականբնույթունեին,արտահայտումէինհոգու

խռովքը։Մարմնեղեննունյութականըայդճար-

տարապետությանմեջ,ինչպեսևողջգաղափա-

րախոսության մեջ, մերժվում էր ոգեղենության

կողմից։Այդ գաղափարախոսությունն իր բարձ-

րագույնարտահայտությունըգտավհաջորդ՝գո-

թականոճում։

Ռոմանականոճիբնորոշգծեր.

•	 Քարեճարտարապետություն։
•	Աշխարհիկ, բնակելի և պաշտամունքային

կառույցների խիստ, ամրոցանման կեր-

պար:Դոնժոն՝բնակելիդիտաշտարակամ-

րոցիներսում։

•	 Տաճարների հորինվածքը բազիլիկալ: Կի-
սաշրջանաձև ու գլանաձև կամարներ ու

թաղեր: Նավերն անջատող սյունակամա-

րաշարեր:

•	Պարզ երկրաչափական ձևերի կիրառում
(խորանարդ,գլան,պրիզմա):

•	Հզորթանձրպատեր:
•	 Նեղ բացվածքներ` կիսաշրջանաձև կա-

Նկար128.ՍուլլիՍյուրԼուար
(Sully-sur-Loire)ամրոցըՍեն
գետիվրա,10-11-րդդար:

Նկար 129. Տաճար Տրիերում,
Գերմանիա,XIIդար:
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մարներով:

•	 Հեռանկարային կամարակապ շքամուտ-
քեր:

•	 Չափավորհարդարանք`բարձրաքանդակ-
ներ,ոլորունսյուներ:

•	Հարմոնիկկապբնությանհետ:

Օրինակներ.

Ֆրանսիայում.

	Սեն-ԼազարեկեղեցիՕտենում,XIIդար։
	Սեն-Մադլեն եկեղեցի Օտենի մոտ, XI-XII
դարեր։

	Սեն-Տրինիտե եկեղեցին Կանում, XI-XII
դարեր։

	ՍուլլիՍյուրԼուարամրոցըՍենգետիվրա,
X-XIդարեր։

	ԳայարամրոցըՍենգետիվրա,XIIդար:

Գերմանիայում.

Ռեյնգետիերկայնքովտեղադրված

քաղաքներիհսկայածավալտաճարներ

Մայնցում,Որմսում,Շպեյրում,Տրիերում:

Իտալիայում.

Ռոմանական ճարտարապետությունը հատ-

կապես լավ է ներկայացված երկրի հյուսիսում`

Լոմբարդիայում: Այստեղի ճարտարապետու-

թյունը կրում է հռոմեական վաղքրիստոնեական

ճարտարապետության ուժեղ ազդեցությունը,

միակտարբերությունըխաչաձևթաղերնեն:

	Սան-Ամբրոջիո տաճար Միլանում, հիմ-
նադրվածIIIդարումևվերակառուցվածXII

դարում;

	Պիզայիտաճարայինհամալիր,XI-XIIդա-
րեր:Համալիրիտաճարըհնգանավէ,գլխա-

վորնավիուտրանսեպտիհատմանտեղում

վեր է խոյանում օվալաձև գմբեթ; ներսից

և դրսից երեսապատված է սև ու սպիտակ

մարմարով: Կլոր մկրտարանը (բապտիս-

տերիումը)կառուցվելէավելիուշ`գոթիկայի

ժամանակաշրջանում:



ՀԱՐՑԵՐ

1. Որո՞նք են ռոմանական ոճի առանձնահատ

կություններնուբնորոշգծերը։

2.Ռոմանականոճիկառույցներիի՞նչօրինակ

ներ գիտեք Ֆրանսիայում, Գերմանիայում,

Իտալիայում։

Նկար130.ՔերֆիլիամրոցՄեծԲրիտանիայում13-14
դդ.:

Նկար131.ՍանԱմբրոջիո(Sant’Ambrogio)տաճար
Միլանում:
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Արևմտյան և կենտրոնական Եվրոպայի

երկրներումXIIդարիցմինչևXVIդարիսկզբիգե-

րիշխողճարտարապետականոճըվերածննդյան

հումանիստներնանվանեցին գոթական, իտալե-

րենgotico՝անսովոր,բարբարոսականիմաստով,

դրանով իրենց վերաբերմունքն արտահայտելով

միջնադարյան արվեստի նկատմամբ: Ջորջիո

Վազարին108 առաջինը կիրառեց այս եզրույթը՝

Վերածնունդը Միջնադարից առանձնացնելու

համար:

Գոթական ճարտարապետությունը սկիզբ է

առել XII դարում Ֆրանսիայի հյուսիսային նա-

հանգի՝ Բուրգունդիայի ռոմանական ճարտա-

րապետությունից և հետագայում տարածում

ստացել Եվրոպայի շատ երկրներում` Գերմա-

նիայում, Ավստրիայում, Չեխիայում, Իսպանի-

այում, Անգլիայում: Իտալիա թափանցեցավելի

ուշ,այստեղստեղծվեցյուրատեսակիտալական

գոթիկայիոճը,որըսակայնշուտովիրտեղըզի-

ջեցՎերածննդյանոճին:Իտալիայումգոթական

ոճը կոչում են stile tedesco` գերմանական ոճ:

ԱրևելյանԵվրոպայիերկրներումայնտարածում

ստացավէ՛լավելիուշ՝XVIդարում:

Հետագայում, Վերածննդի ավարտից շատ

հետո՝ XVIII-XIX դարերում, եվրոպական

արվեստումառաջացանմիջնադարնիդեալակա-

նացնողորոշմիտումներ,դրաալիքովծնվեցին

էկլեկտիկոճեր,դրանցթվում՝ նեոգոթիկան,որը

փոխառելէրմիջնադարյանգոթիկայիորոշտար-

րեր;այնհատկապես լայնտարածումստացավ

վիկտորիական ժամանակաշրջանի Բրիտանա-

կանկայսրությունում։

Ինչպեսարդեննշվեց,գոթականճարտարա-

պետությունըգենետիկորենկապվածէռոմանա-

կան ճարտարապետության հետ: Այն առավել

վառ արտահայտվեց պաշտամունքային կա-

ռույցներում:

Միջնադարում եվրոպական քաղաքները

տնտեսականվերելքէինապրում,զարգանումէին

արհեստները, առևտուրը: Եկեղեցական դոգմա-

տիզմիպայմաններումհարուստքաղաքացիները

108ՋորջիոՎազարի-XVIդարիիտալացիգեղանկա-
րիչ,ճարտարապետևգրող:

ևհոգևորականությունընյութականմիջոցներէին

տրամադրումհատկապեսքաղաքայինտաճար-

ներիկառուցմանհամար,դրանքկառուցվումէին

քաղաքների հասարակական կենտրոններում՝

մեծմասամբկենտրոնականհրապարակներում:

Գոթական տաճարները բազիլիկաձև են։

Շենքի արևմտյան ծայրամասային հատվածը

կոչվումէնարտեքս,իսկարևելյանհատվածում՝

ավագ խորանի առջև, հաճախ կառուցում էին

հիմնականծավալինուղղահայացմեկայլսրահ՝

տրանսեպտ։ Նարտեքսի նշանակությունը նույ-

նացվումէհայկականտաճարներիարևմուտքից

կցվողգավթիհետ։

Գոթականտաճարիողջհորինվածքըծառա-

յումէաստծոփառաբանությանը։Դրաճարտա-

րապետությունըառավելագույնսապանյութակա-

նացվածէ։Տաճարիմեծաքանակլուսամուտների

գունավոր ապակենախշերի միջով ներս է թա-

փանցումաստվածայինլույսը։Տաճարիհսկայա-

կան բարձրությունըայցելուին մտքով հասցնում

էերկինք։Նմանկերպարայինհորինվածքստա-

նալու համարճարտարապետներնու շինարար-

ներըորոնելևգտելենայնպիսիկոնստրուկտիվ

լուծումներ, որ կարողանան բեռնաթափել պա-

տերը՝ծածկիբեռըտեղափոխելովազատկանգ-

նածհենարաններին՝սյուներին,մույթերին:Պա-

տերն ազատելով կրելու գործառույթից, նրանք

մեծ լուսամուտներբացեցինևդրանքծածկեցին

գունագեղ ապակենախշերով (վիտրաժներով),

ինչըառանձնահատուկշուքհաղորդեցտաճարի

ինտերիերին։

Ռոմանական բազիլիկայի նավերի գլանաձև

թաղերի փոխարեն գոթականներում կառուցում

էինավելիամուրևկայունխաչաձևթաղեր։Այդ-

պիսի թաղերի ջլաղեղները (նեռվյուրները կամ

գուրտերը) աշխատում էին որպես կառույցի

կմախքևթաղերիպահանգայինճիգերըփոխան-

ցումհենարաններին:Լայնածավալբացվածքնե-

րովթուլացվածպատերինտաճարիդրսիցկցում

էինլրացուցիչհենարաններ`դիմհարկամարներ

և որմնահեցեր109: Դիմհար կամարը (արկբու-

109 Դիմհար կամար (արկբուտան) ` արտաքին քարե
կիսակամար,որըգոթականտաճարինավիհրողուժե-

ԳՈԹԱԿԱՆՈՃXIIXVIդ.սկիզբ
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տանը)թեքկիսակամարէ,որըոտքովհենվումէ

պատին՝ ծածկող թաղի հիմքի հատվածում, իսկ

մյուսոտքով`հզորորմնահեծին(կոնտրֆորսին):

Այդպիսովթաղիհրողպահանգայինճիգերըփո-

խանցվում են որմնահեծին և մարվում նրանում:

Այսպիսիկառուցվածքը՝ բացիիրկարևորինժե-

ներական նշանակությունից, հնարավորություն

էր տալիս տաճարը հարդարել ժանյակային

նրբությամբ,ինչըգոթականոճիայցեքարտերից

մեկնէ:

Գոթական տաճարի միակ ծանրակշիռ,

զանգվածեղմասըմնացնրագլխավորճակատը,

որի երկու կողմերում տեղակայվում են աշտա-

րակները՝իտարբերությունռոմանականտաճա-

րի,որումաշտարակներըչորսնեն:Տրանսեպտի

և գլխավոր նավի հատման կետը պսակվում է

գմբեթով, որի գագաթին սովորաբար ծայրաձող

էդրվում՝ավելիընդգծելունրավերասլացությու-

նը: Ամբողջ տաճարի ճարտարապետությունը

ենթարկվում է վերասլացության գաղափարին:

Դրան են նպաստում տաճարի ներսի փնջաձև

սյուները,սլաքաձևկամարները,երկարավունլու-

սամուտները:Տաճարներըդրսիցևներսիցհար-

դարվում են ճարտարապետական մանրամաս-

ներով`ճակատաքարերով(տիմպան),կամարա-

ղեղներով (արխիվոլտ) և բազմաթիվ բարձրա-

քանդակներով ու բոլորաքանդակներով, որոնք

պատկերում են թագավորական ընտանիքները,

սրբերինևֆանտաստիկէակներին`քիմերներին:

Գլխավոր ճակատի կենտրոնական մասում

տեղադրվում է շրջանաձև դեկորատիվ վարդա-

կը,այնխորհրդանշումէրճակատագրիշրջանը,

ժամանակիշրջապտույտը:Հորինվածքիկարևո-

րագույն մասն է կազմում հեռանկարային շքա-

մուտքը, որը նույնպես առատորեն հարդարվում

էքանդակներովևճարտարապետականմանրա-

մասներով:

Գոթական ոճի կնքահայր են համարում

Ֆրանսիացի հոգևորական հայր Սյուժերին110,

րըփոխանցումէհիմնականծավալիցդուրսգտնվող
հենմանմույթերին`որմնահեցերին(կոնտրֆորսերին):
Դիմհարկամարըևորմնահեցերիուջլաղեղներիհա-
մակարգըգոթականոճիպաշտամունքայինճարտա-
րապետությանկառուցվածքիհիմքնենկազմում:Տե՛ս
Ս.Գասարջյան,նշվ.աշխ.,էջ23:
110 Աբատ Սյուժերը հոգևորական էր Սեն-Դենի տա-
ճարում՝Իլ-դե-ֆրանսում,նաիր«Սեն-Դենիեկեղեցու
օրհնման մասին» աշխատության մեջ ներկայացրել
է գոթական տաճարի բոլոր ճարտարապետական

ովառաջինը նշվածոճով վերակառուցել էՍեն-

Դենիբազիլիկան1135-1144թվականներին:Նա

գրում էր, որ լույսով ողողված տաճարը մարմ-

նավորում էԱստծուց եկող լույսը, իսկտաճարը

նավէ,որըխորհրդանշումէողջտիեզերքը:Վե-

րին՝ ապակենախշերով զարդարված հատվածը

խորհրդանշումէերկնայինաշխարհը,ներքևինը`

երկրային աշխարհը: Այսպիսի գեղագիտական

միջավայրում՝ ապակենախշերի լուսա-գունային

ազդեցության տակ, մարդն ընկնում է հոգևոր,

աստվածային աշխարհ, մոռացության տալով

մարմնեղեննունյութականը:

Գոթական ճարտարապետության պատմու-

թյունըբաժանվումէերեքհիմնականշրջանների`

վաղգոթիկա,հասունկամբարձրգոթիկաևուշ,

կամ բոցավառվող111 գոթիկա: Բոցավառվող գո-

թիկայիառանձնահատկությունընրաանսահմա-

նափակ բոցանման հարդարանքն է և ճակտոն-

ներիուկամարներիխիստձգվածությունըդեպի

վեր:Այսոճիառավելծայրահեղդրսևորումներն

արտահայտվելենՊորտուգալիայում՝«Մանուէ-

լինո»ևԻսպանիայում՝«Իսաբելինո»ոճերում:

Գոթական ճարտարապետության բնորոշ

գծերը.

•	 Բազիլիկալհորինվածք:
•	Կմախքայինկառուցվածք:
•	 Հիմնական ծավալից դուրս լրացուցիչ հե-
նարաններ`դիմհարկամարներևորմնահե-

ծեր։

•	Արտաքիներկուաշտարակներ:
•	 Վերասլացություն` նեղ և բարձր նավեր,
սլաքաձևկամարներ,փնջաձևսյուներ:

•	 Մեծլուսամուտներ,լույսիառատությունին-
տերիերում:

•	 Վառ գունավորված ապակենախշեր, որմ-
նանկարներ,առատքանդակայինհարդա-

րանքներսիցևդրսից:

տարրերիխորհրդաբանությունը:ՏեսМ. Згурская, 50 
знаменитых загадок средневековья, М., 2009; Эрвин 
Панофский, Аббат Сюжер и аббатство Сен-Дени, 
перевод: Erwin Panofsky, Abbot Suger of St.-Denis, N.Y., 
1957; Хрипкова Е. А., Рождение готического стиля в 
Сен-Дени, часть 1, Аббат Суггерий и его эпоха., www.
portal-slovo.ru/art/35842.php.
111 Пламене ющая готика.
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Նկար132.ա,բ.Գոթական
տաճարիաքսոնոմետրիկ
կտրվածքևհատակագիծ112:
Կտրվածքումերկուկողմերից
երևումենպատերըպահող
դիմհարկամարներըևորմնա-
հեծերը։

Օրինակներ.

Ֆրանսիայում.

	ՓարիզիԱստվածամորտաճար,XII դարի
երկրորդկես-XIIIառաջինկես:Հնգանավ

բազիլիկա: Առաջին հարկաշարի սյուները

հաստուկարճեն`ռոմանականոճով, իսկ

երկրորդինը`տիպականգոթականփնջաձև:

Ճակատըքիչծանրէ,բայցանթերիհամա-

չափություններով,կիրառվածէոսկեհատ-

մանկանոնը:Ամբողջճակատըառատորեն

հարդարվածէբարձրաքանդակներով:

112 Վերցված է՝ Всеобщая история искусств, том 2, 
книга 1, с. 242:

	ՇարտրիԱստվածամորտաճար,1194-1260
թթ.,հռչակավորէհատկապեսիրբարձրա-

ճաշակապակենախշերով:

	Ամյենի Աստվածամոր տաճար 1218-1268
թթ., սա նույնպես գլուխգործոց է, ամենա-

մեծ ու ամենաբարձրն է Ֆրանսիայում,

գլխավոր նավի բարձրությունը 43,5 մ:Այն

թեթևութափանցիկէ,հատկապեսհաջող-

վածէգլխավորճակատը:

	ՌեյմսիԱստվածամորտաճարը1212-1311
թթ.: Այս ոճի գլուխգործոցներից է: Հեռա-

նկարայինշքամուտքըեզերվածէառաջա-

կարկառ եռանկյունիներով, զարդաքան-

դակներըգերխիտեն:

	Սեն-Շապել աղոթարանը Փարիզի Սիտե
կղզում, XIII դար, Լյուդովիկոս IX-ի պա-

լատական համալիրի մասն էր կազմում,

կառուցվածէգոթիկայիխոշորագույնճար-

տարապետներիցմեկի`ՊյերդեՄոնտրոյի

նախագծով:

	Կուսի ամրոցը, XIII դար, որի հիմնական
կառույցը60-մետրանոցդոնժոննէ:

	Իրավագիտության պալատը Ռուանում,

(Palais de Justice, Rouen), XV-XVI դդ., բո-

ցավառվողգոթիկայիօրինակ:

Նկար133.ԱստվածամորտաճարըՌեյմսում,Ֆրան-
սիա,1212-1311թթ.:
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Անգլիայում

Գոթական ոճն այստեղ սկզբնավորվեց XII

դարում: Անգլիականտաճարները համեմատած

ֆրանսիականներիհետավելիցածրեն,Սոլսբե-

րիիտաճարիկենտրոնականնավիբարձրությու-

նը25,6մէ:Տաճարներնառանձնանումենիրենց

չափազանց երկարությամբ և խաչաձև թաղերի

ջլաղեղների բարդ` հովհարաձև հյուսվածքով,

որը ձեռք է բերել կարևոր դեկորատիվ նշանա-

կություն:Անգլիայիգոթականճարտարապետու-

թյանմեջհարկէնշելնաևբնակելիևաշխարհիկ

ֆախվերկային կառուցվածքները և աղյուսե շի-

նությունները:

	Գլխավորգոթականշինություն՝Կենտերբե-
րիիտաճար,603թ.-XVդար:

	Օքսֆորդի և Քեմբրիջի համալսարանների
շինություններ, առանձնանում են գերբար-

դացված աստղաձև, հովհարաձև, բջջաձև

ջլակամարավորթաղերով:

	Իլիտաճար,1083-1375թթ.:
	Դարեմիտաճար,1093թ.-XIIդար:

Գերմանիայում

Գերմանական գոթիկան նույնպես զարգա-

ցել է ֆրանսիականի ազդեցությամբ, սակայն

ունի իր առանձնահատկությունները: Գերմա-

նիայում արևմտյան ճակատը չէին մշակում

նույնպիսի խնամքով և հարդարանքով, ինչպես

Ֆրանսիայում: Աշտարակները երկուսի փո-

Նկար134.Կենտերբերիիտաճարիինտերիերը,603թ.,XVդար:

Նկար135.Քյոլնիտաճարիշքամուտքը,
1248-1880թթ.:
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Նկար136.Սանտա
Կրոչեեկեղեցի
Ֆլորենցիայում:

Նկար137.ՏաճարՄիլանում:
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խարեն չորսն են կամ միայն մեկը՝ բավակա-

նին բարձր: Գերմանական տաճարները չունեն

շրջանց սրահ խորանի շուրջ, նավերն ավելի

բարձր են, դիմհար կամարներ և որմնահեցեր

համարյա չկան:Մուտքը եկայնական կողմից է,

ճարտարապետությունը խիստ, երկրաչափա-

կանբնույթիևդրանովնմանվում էռոմանակա-

նին:ԲացառությունէկազմումՔյոլնիտաճարը,

որըխիստազդվածէֆրանսիականգոթիկայից:

Այնխոշորագույնն էԳերմանիայում,հնգանավ,

օժտվածտրանսեպտովևերկուհսկաաշտարակ-

ներով:

Օրինակներ.

Գերմանիայում

	Քյոլնիտաճար (Kölner Dom)սկսել էկառ.

1248-ինճարտարապետԳերհարդֆոնՌի-

լեն, իսկ ավարտել է 1880-ին ճարտարա-

պետԷռնստՑվիրները:

	Եղիսաբեթի տաճար Մարբուրգում (St.

Elizabeth'sChurch,Marburg),1235թ.:

	Մագդեբուրգիտաճար,1209թ.:


Իտալիայում

Իտալական գոթիկան յուրատեսակ է, այս-

տեղպահպանվելէաղյուսիօգտագործմանհռո-

մեականավանդույթը:Լուսամուտներըշատմեծ

չեն, իսկ ապակենախշերի փոխարեն հաճախ է

հանդիպում որմնանկարը: Գոթականությունն

այստեղ արտահայտվում է միայն մեծ լայնու-

թյան նավերով, որոնք անջատվում են իրարից

բարակ, նուրբ սյուներին հենված կամարաշա-

րերով: Ներքին տարածությունը լայն է, չունի

նույն վերասլացությունը, ինչպես ֆրանսիական

կամ գերմանականտաճարներում։ Հատակները

ծածկվածենգունավորմարմարներով,պատերը

ևխորանը`խճանկարովևորմնանկարներով,այ-

սինքնմեծառումովպահպանվումէբյուզանդա-

կանոճը:Իտալականգոթիկանարտահայտվելէ

նաևաշխարհիկկառույցներում:

Օրինակներ.

	Սանտա Տրինիտա եկեղեցի,1258-1290 թթ.
Ֆլորենցիայում, ճարտարապետ Առնոլֆո

դիԿամբիո:

	Սանտա-Կրոչեեկեղեցի,1294թ.Ֆլորեն-
ցիայում: Քարե թաղերի փոխարեն հարթ

Նկար138.ԴոժերիպալատըՎենետիկում,Իտալիա։
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գերանածածկէ:

	Սանտա-ՄարիադելՖյորեեկեղեցիՖլո-
րենցիայում, 1296-1434 թ., ճարտարապետ

ԱռնոլֆոդիԿամբիո:1420թվականինՖիլի-

պոԲռունելեսկինկառուցեցգմբեթը:

	Պալացո Վեկկիո Ֆլորենցիայում (Palazzo
Vecchio),1298թ.,ճարտարապետԱռնոլֆո

դիԿամբիո:

	Միլանիտաճար`1386-1906թթ.:Սա«ամե-
նագոթական»կառույցնէԻտալիայում:Հի-

շեցնումէգերմանականտաճարները,բայց

շատավելիլայնէ:Դրակառուցումովդարե-

րիընթացքումզբաղվելենմոտ180ճարտա-

րապետներ: Սա ամենամեծն է Եվրոպայի

մարմարիոնկառույցներիշարքում։

	ՊալացոՊուբլիկո,Սիենայում, 1298 -1310
թթ., ճարտարապետներ Մինուչո և Ֆրան-

չեսկոդիՌինալդո:

	Օռվյետոյի եկեղեցի, 1290 թ., ճարտարա-
պետԱռնոլֆոդիԿամբիո։

	Դոժերիպալատ(PalazzoDucale)Վենետի-
կում,իտալականգոթականճարտարապե-

տությաննշանավորհուշարձան,1309-1424

թթ.,ճարտարապետՖիլիպոԿալենդարիո։

Իսպանիայում

«Մուդեհար» ոճն իրենից ներկայացնում է

գոթական ու մավրիտանական ճարտարապե-

տությանհամադրություն,այնբնորոշէՍևիլյայի

տաճարներին և պալատական կառույցներին:

«Իսաբելինո»ոճըզարգացավԻսպանիայում15-

16 դարերում, երբ գոթիկանարդեն իրտեղը զի-

ջում էր իսպանական վերածննդյան ոճին՝Պլա-

տերեսկոյին։ Պորտուգալական «Մանուէլինո»

ոճըհարևնմանէ«Իսաբելինո»ոճին։

	ԱլհամբրաԳրանադայում(LaAlhambrade
Granada)XIII-XVդդ.՝մավրիտանականոճ։

	Մեզկիտա Մայր տաճար Կորդոբայում

(Mezquita de Cordoba), հիմնադրվել է 785

թ.որպեսմզկիթ,XVIդարումվերակառուց-

վել որպես քրիստոնեական տաճար: Սա

Նկար139.Սբ.Պողոսեկեղեցուճակատիքանդակա-
զարդումը,Վալյադոլիդ,Իսպանիա:«Իսաբելինո»
գոթականոճ։

Նկար140.ՊենաՊալատՍինտրա,Պորտուգալիա։
(PenaPalaceSintra)։Մանուելինոոճ։
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բավականին էկլեկտիկ կառույց է, իր մեջ

միավորում է վեստ-գոթերի, մահմեդական

և գոթական ճարտարապետության տար-

րերը: Իրենից ներկայացնում է հսկայա-

կանդահլիճ`19նավերով,1293սյուներով`

գունավորթանկարժեքշինաքարերից:Կա-

մարներըկիսաշրջանաձևենուպայտաձև:

Առաջացնում էանսահմանտարածության

զգացողություն:

	Տոլեդոյի Մայր տաճար (Toledo cathedral),
1227թ.:

	Սբ.ՊողոսեկեղեցիՎալյադոլիդում,Իսպա-
նիա(IglesiadeSanPablo,Valladolid)1445-

1616թթ.,իսպանականուշշրջանիգոթիկա:

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Որո՞նքենգոթականոճիբնորոշգծերը։

2. Ինչպիսի՞ն է գոթական տաճարի հիմնական

կառուցվածքը։

3. Ի՞նչօրինակներգիտեքՖրանսիայում,Գեր

մանիայում,Իտալիայում,Անգլիայում։

4. Ինչպիսի՞ առանձնահատկություններ ունեն

գոթականոճիազգայինդպրոցները։

5. Որո՞նքենԻսաբելինոևՄուդեհարոճերը,ին

չո՞վենբնորոշ,ի՞նչօրինակներգիտեք։

Նկար141.ՄեզկիտաՄայրտաճարըԿորդոբայում,Իսպանիա:«Մուդեհար»ոճ։
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Վերածնունդը XV-XVI դարերում եվրոպա-

կաներկրների մշակութային և գաղափարական

զարգացման կարևորագույնփուլ է, երբ միջնա-

դարյանմշակույթիցանցումկատարվեցնորժա-

մանակի մշակույթին և բոլոր ասպարեզներում

վերահաստատվեցին և վերաիմաստավորվեցին

անտիկության հումանիստական գաղափարնե-

րը։ Ժամանակաշրջանի մտածողները հայացք

դարձրին դեպի Հին Հունաստանի և Հին Հռոմի

հոգևորևնյութականմշակույթը113, որիկենտրո-

նումկատարյալմարդուգաղափարնէր։

Ավատատիրությունից կապիտալիզմին

անցնելու շրջանում Արևմտյան Եվրոպայի

առևտրա-արհեստավորական անկախ քաղաք-

պետություններումձևավորվումէրնորմշակույթ,

որը՝մերժելովհինավանդույթները,հաստատում

էր նոր` հումանիստական արժեքներ, հիմնված

աշխարհիկ հայեցողության վրա ի հակադրու-

թյուն միջնադարի դոգմատիկ կրոնական մտա-

ծողության։ՎերջինսՎերածննդիտեսաբանների

կողմիցկտրականապեսորակվումէրորպեսհե-

տադիմական:

Վերածննդիփառահեղդարաշրջանըանցավ

իրզարգացմանմիքանիփուլ՝վաղ,բարձրևուշ:

Գաղափարական փոփոխություններին համըն-

թաց այս ժամանակաշրջանում ձևավորվեցին

սկզբունքորեննորտիպի՝ազգայինպետություն-

ներ։

XVդարումճարտարապետությունըհիմնովին

վերափոխվեց: Ճարտարապետները նպատակ

դրեցին ազատվել միջնադարի էկլեկտիկայից,

խիստբարդեցվածկառուցվածքներից,դրանցքո-

ղարկվածկառուցողականհնարքներից,հարդա-

113 Renaissance եզրույթն արաջին անգամ կիրառել է
ՋորջիոՎազարին։Տե՛սДжорджио Вазари, Жизнео-
писания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей 
и зодчих, Флоренция, 1568. 

րանքովգերծանրաբեռնվածությունիցևդարձնել

այնպարզ,ճշմարիտևարխիտեկտոնիկ,ինչըև

թելադրվումէրանտիկգեղագիտությանկողմից:

Անտիկ մոնումենտալ ճարտարապետության

տարրերը թափանցեցին մասնավոր կառույցնե-

րը։Հռոմեականդոմուսիսկզբունքը`երկհարկա-

նի շինություն փակ բակի շուրջ, դրվեց բնակա-

րաններիևհատկապեսՎերածննդիպալատների

հորինվածքիհիմքում:Այսշրջանիպաշտամուն-

քայինկառույցներըոչմիկապչունեինգոթական

տաճարներիհետ,ավելիշուտնրանքփոխառում

էին հռոմեական՝ հատկապես կլոր տաճարների

հորինվածքը։

Վերածննդիվարպետները,հրաժարվելովգո-

թական տաճարների չափազանցված բարձրու-

թյուններից, շինությունների մասշտաբը կրկին

համաձայնեցրինմարդուչափերիհետ,այսինքն

վերականգնեցին ճարտարապետության մարդ-

կայինմասշտաբը։Նրանքկարևորումէինանտի-

կության արտահայտչամիջոցները՝ սիմետրիան,

կառուցամասերի կանոնականությունը,  երկրա-

չափայնությունը, զուսպ հարդարանքը։ Հիմնա-

կան կիրառվող երկրաչափական ֆիգուրներն

էինգունդը,խորանարդը,քառակուսինևուղղան-

կյունը։Անշուշտ,անտիկությանկանոններըչէին

կրկնօրինակվում կուրորեն, այլ մեկնաբանվում

էիննորովի:Հարկէնշելսակայն,որՎերածննդի

ճարտարապետներըչէինանտեսումնաևմիջնա-

դարի ձեռքբերումները շինարարության ասպա-

րեզում,նրանքմեծգնահատանքովօգտագործե-

ցին միջնադարի ճարտարապետների վիրտուոզ

շինարարական-տեխնիկական նվաճումները,

սակայն ճարտարապետական ձևերի առումով

լիովին վերանայեցին դրանք հօգուտ անտիկ՝

պարզուհստակ,հասկանալիճարտարապետու-

թյան։Միջնադարյանկառույցներիբարդհամա-

չափականհամակարգըփոխարինվեցսյուների,

ՆՈՐԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆՈՃԵՐ

ՎԵՐԱԾՆՆԴԻՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆՈՃ,
XVդ.XVIIդարիսկիզբ

«Ճարտարապետությունը ճաշ չէ, որ կարողանաս
եփել՝խորտկագիրքըթերթելով»:

ՄիքելանջելոԲուոնարոտի
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որմնամույթերի, մարդակների, կամարաղեղնե-

րի, թաղերի հստակ համակարգի, ասիմետրիկ

կառուցվածքները փոխարինվեցին սիմետրիկ

կիսաշրջանաձև կամարներով, կիսագնդաձև

գմբեթներով,առագաստներով, որմնախորշերով,

ճակատների բացվածքները, որմնասյուներն ու

քանդակներըբաշխվումէինհամաչափորեն,կա-

նոնավոր ինտերվալով: Թաղերը հիմնականում

գլանաձև, գոց կամ հայելային էին։ Միայն մի-

ջանցքներն էին շարունակում ծածկել խաչաձև

թաղերով,բայցպարզտարբերակով՝առանցջլա-

ղեղների: Ճարտարապետություն վերադարձավ

սյունակարգը:Ինչպեսևհնում,ծանրդորիական

սյունակարգը կիրառում էին ցածր հարկերում,

հոնիականնուկորնթականը`վերին:Ճարտարա-

պետներըհրաժարվեցիննաևգոթականտաճար-

ների կմախքային կառուցվածքից:Պատը վերս-

տինստացավկրողտեկտոնիկիմաստ:Դեկորա-

տիվ հարդարանքի քանակը էապես կրճատվեց:

Նոր ճարտարապետական համակարգը պարզ

էր, շինարարական առումով հեշտ իրականաց-

վողուէժան:

Վերածննդի ժամանակաշրջանում կիրառե-

ցինտարատեսակշաղախներոչմիայնշարված-

քի մեջ, այլև որպես սվաղներ: Լայն կիրառում

ստացավսգրաֆիտոն114ևռուստըորպեսպատի

գեղարվեստականմշակմանմիջոց:Հումանիզմի

վերելքի հետ կրկին կարևորվեց ստեղծագործո-

ղիանհատականությունը,նրագեղարվեստական

ձեռագիրը: Ի տարբերություն միջնադարի վար-

պետների, որոնց անունները մնացին անհայտ,

սերունդներըճանաչումենՎերածննդիճարտա-

րապետներինևիրենցստեղծագործությունները։

Վերածննդյանճարտարապետությանբնորոշ

գծերը


Իտալիայում

Վերածննդի գաղափարներն առավել կա-

տարելությամբ մարմնավորվեցին Իտալիայում,

ուր պահպանվել էին անտիկության փառահեղ

հուշարձանները և որտեղ արդեն XII-XV դարե-

րումանցումէրկատարվելմիջնադարյանառևտ-

րա-արհեստագործական հարաբերություններից

դեպիվաղկապիտալիստականհարաբերություն-

ները:Հետագայումայդգաղափարներըտարած-

114 Սգրաֆիտո ՝ պատի մակերեսի մշակման ձև, երբ
այնծածկումեներկուշերտտարբերգույներիսվաղով
ևարտաքինշերտըքերելովզարդանախշումենայն։

վեցինողջԵվրոպայում:

Ֆիլիպո Բռունելեսկին առաջինն էր, ով նա-

խագծեցպալացո՝իտալականպալատականշեն-

քը,որիհորինվածքըհետագայումդասականաց-

վեց:ՎաղՎերածննդիՖլորենցիայիպալացոնե-

րըխիստ,ծանրակշիռ,փակ,ռոմանա-գոթական

ամրոցներ հիշեցնող շինություններ էին: Պալա-

ցոների կարևոր ճարտարապետական ձեռքբե-

րումն այն էր, որ նրանցում ձևավորվեց հարկը

որպես ճարտարապետական հասկացություն,

որպեսնորհորիզոնականմակերեսմարդուկյան-

քի համար (դրա նախադրյալը գոյություն ուներ

ՀինՀռոմիինսուլաներում):Անտիկբնակարանի,

վիլլայի նման պալացոները, թեև հիմնականում

եռահարկ,անտիկատրիումայինբնակարանիև

վիլլայիպեսկազմակերպվում էիններքինբակի

շուրջ։ Առաջին հարկի պատուհանները ծածկ-

վումէինմետաղականճաղերով:Վերինհարկերի

զույգպատուհաններիշարքըշուքէրհաղորդում

արտաքինճարտարապետությանը։

ՎաղՎերածնունդըմեկնարկեցXIV-XVդա-

րերի սահմանին և վերելք ապրեց հատկապես

Ֆլորենցիայում XV դարում: Այս շրջանում գո-

թական ճարտարապետության ավանդույթները

դեռ չէին հաղթահարվել լիովին և սյունակարգը

կառուցվում էր անտիկ համաչափությունների

խախտումներով:

Օրինակներ

	 Օսպեդալե դելյի Ինոչենտի,1422 թ., ճ-տ
ՖիլիպոԲռունելեսկի։

	ՍանտաՄարիադելՖյորետաճարիգմբե-
թը,1420-1436թ.,ճ-տՖիլիպոԲռունելեսկի։

	ՍանԼորենցոեկեղեցի,1420-1428թթ.,ճ-տ
ԿապելլաՊացցի,1429-1443թթ.,ճ-տՖիլի-

պոԲռունելեսկի։

	Պալացո Մեդիչի-Ռիկարդի, 1444-1452 թթ.,
ճ-տՄիկելոցցո։

	Պալացո Ռուչելլայի, 1404-1472 թթ., ճ-տ
ԼեոնԲատիստաԱլբերտի:

ԲարձրՎերածնունդըթվագրվումէXVIդարի

սկզբիերեքտասնամյակներով՝1500-1530թթ:XVI

դարի սկզբում կառուցվեցին ամենափառահեղ

շինությունները:Դրանց ճարտարապետությունը

խիստ էր, համաչափությունները՝ անթերի։ Այս

շրջանում արտաքին հարդարանքը պակասեց,

բայցայնմեծապեսկարևորվեցներսում՝պատե-

րիևառաստաղներիորմնանկարչականհարդա-
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Ճարտարապետության հիմունքներ

րանքի ձևով։ Մոնումենտալ գեղանկարչության

բարձրագույնձեռքբերումներենհամարվումՎա-

տիկանումՌաֆայելիՍտանցաների (իտալերեն

stanza-սենյակ)ևԼոջիայինկարազարդումները:

Հատակներըմշակվումէինմարմարեգույնզգույն

սալերով:

ԱյսշրջանումՀռոմումՀուլիոսպապIIIհրա-

վերով գործեցին հանճարեղ արվեստագետներ

Միքելանջելոն,Ռաֆայելը,Բրամանտենևայլոք:

Նկար142.ՊալացոՌուչելլայի,Ֆլորենցիա,ճ-տ
Միկելոցցո,1404-1472թթ.:

Օրինակներ.

	Տեմպյետո տաճար, 1502 թ., ճ-տ Դոնա-
տո Անջելո Բրամանտե, ով համարվում է

ԲարձրՎերածննդիճարտարապետության

հիմնադիրը: Այս տաճարն իր ճարտարա-

պետությամբ հարազատ էանտիկությանը,

կառուցված է ոսկե հատման համաչափու-

թյանկանոններով:

	Ս.ՊետրոսիտաճարՀռոմում,1506թ.,ճ-տ
Բրամանտե: Հանճարեղ ճարտարապետի

նախագիծը` հավասարաթև խաչը հատա-

կագծում, վերածննդյանճարտարապետու-

թյանկենտրոնագմբեթ հորինվածքի բարձ-

րագույնդրսևորումներիցէ:Իրմահիցհետո

շինարարությունըշարունակելենՌաֆայե-

լը, Բալդասարե Պեռուցին, Անտոնիո դա

Սանգալոն, Միքելանջելոն, Ջակոմո դել-

լա Պորտան և Վինյոլան, յուրաքանչյուրն

իր լրացումներով ու փոփոխություններով

հանդերձ: XVII դարի սկզբում Կառլո Մա-

դեռնան կենտրոնագմբեթ ծավալին արև-

մուտքից կցեց բազիլիկալ ծավալը, իսկ

1656-1667թթ.ԼորենցոԲեռնինինտաճարի

դիմացկառուցեցհրապարակ:

	Պալացցո Ֆառնեզե Հռոմում, 1546-1547
թթ.,ճ-տԱնտոնիոդաՍանգալլո,քիվըավե-

լացրելէՄիքելանջելոն,ավարտելէՋակո-

մոդելլաՊորտան:

	Սան-Մարկո գրադարանը Վենետիկում,

1548թ., ճ-տՅակոպոՍանսովինո։ Հռոմե-

ական սյունակամարաշարի գաղափարն

այստեղ լուծված է Վենետիկին հատուկ

դեկորատիվությամբ, շենքը զարդարված է

քանդակներով:



Ուշ Վերածննդի ժամանակաշրջանում՝ XVI-

XVII դարերում, ճարտարապետությունը, պահ-

պանելով դասական սկզբունքները, զարգացավ

բարդացման, առավել գեղատեսիլության և դե-

կորատիվությանուղղությամբ,որըհակասումէր

նախորդշրջանիխիստուհամաչափճարտարա-

պետությանը;սրանովսկզբնավորվեցբարոկոն:

Օրինակներ

	ՇարունակվեցՍ.Պետրոսիտաճարիշինա-
րարությունը։

	ՀռոմիԿապիտոլիումի հրապարակը, 1537-
1539 թթ.: Հրապարակի միջին մասում

գտնվումէմիջնադարումկառուցվածսենա-

Նկար143.ՏեմպյետոտաճարըՀռոմում,Իտալիա:
1502,ճ-տԲրամանտե:
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տիշենքը,աջուձախկողմերում`Կոնսեր-

վատորների և Նոր պալատների շենքերը,

վերջիններիս ճակատները նորովի՝ արդեն

բարոկոյիոճովնախագծելէՄիքելանջելոն:

Դեպիհրապարակտանումենլայնաստի-

ճաններ, դրանց հիմքում տեղադրված են

անտիկքանդակներ:

	Մեդիչիներիաղոթարանը (կապելլան)Ֆլո-
րենցիայում, 1520-1534 թթ., ճ-տ Բռունե-

լեսկի(ներքինհարդարանքըևՄեդիչիների

սարկոֆագներն ու քանդակները կատարել

էՄիքելանջելոն՝մաներիզմիոճով):

	Լաուրենցիանի գրադարանի վերակառու-
ցումը, 1524-1534 թթ.: Կորագիծ աստիճա-

նավանդակը և աստիճանները, հատված

ճակտոնը դռան վերևում, կիսասյուները

որմնախորշերում, պարզեցված անտաբլե-

մենտներըհեղինակի՝Միքելանջելոյինորա-

մուծություններնեն:

	ՀուլիոսպապիվիլլանՀռոմիմոտակայքում,
1550թ.,ճ-տՋակոմոդաՎինյոլա:

	Իլ-ՋեզուեկեղեցինՀռոմում,1568-1575թթ.,
սկսել է ճ-տ Ջակոմո դա Վինյոլան: Սա

գմբեթավորբազիլիկէ,համարվումէբարո-

կոյիառաջին նմուշը: Ավարտել է Ջակոմո

դելաՊորտան:Այսեկեղեցու հորինվածքը

և հատկապես ճակատի լուծումը` երկկող-

մանի խոյազարդերով, երկհարկաշար, հե-

տագայումծառայեցորպեսօրինակբարո-

կոյիեկեղեցիներիհամար:

	Պալացոներ,վիլլաներևբազիլիկաՎիչեն-
ցեում,հյուսիսայինԻտալիա,ճ-տԱնդրեա

Պալլադիո, 1508-1580 թթ.: Այս ճարտա-

րապետի կառույցները առանձնանում

են սյունակարգի անթերի համաչուփու-

թյուններով,մանրամասներիբարձրգեղար-

վեստական ճաշակով, ծավալների պլաս-

տիկ փափկությամբ: Հայտնի են հատկա-

պես նրա նախագծած վիլլաները, որոնք

կառուցվում էին միանման հորինվածքով`

կենտրոնում խորանարդաձև ծավալ գմբե-

թով, որին չորս կողմերից կցվում են կո-

ղային սյունասրահները: Այս հորինված-

քը բազմիցս ընդօրինակվեց հետագայում՝

դասականությանժամանակաշրջանում:

Նկար144.ՊալացոՖառնե-
զեՀռոմում,1546-1547թթ.,ճ-տ

ԱնտոնիոդաՍանգալլո։

Նկար145.ՎիլլաՌոտոնդա,
ճ-տԱնդրեաՊալլադիո,Վիչենցե,
1551-1567թթ.:
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Նկար146ա,բ.ՇամբորամրոցըՖրանսիայում,ընդ-

հանուրտեսքըևհատակագիծը115:

Առավել հայտնի է Վիլլա Ռոտոնդան, 1553

թ.՝կենտրոնականառանցքինկատմամբբա-

ցարձակսիմետրիկկառույցը:

Ֆրանսիայում

Վերածննդի ճարտարապետությունը Ֆրան-

սիայումզարգացավիտալականիազդեցությամբ

դրանից մեկ դար հետո՝ XVI դարի սկզբներից:

Այն հատկապես պալատական շինությունների

ոճն էր: Պալատները կառուցվում էին ուղղան-

կյունհատակագծով,ներքինբակերով:

Օրինակներ.

	Բլուամրոցը(ShateaudeBlois),հատկանշա-
կանէիրպարուրաձևաստիճանը:

	Շամբոր ամրոցը (Shateau de Chambord),
1526-1559 թթ., ճ-տներԴ.Նորտոնա,Ժ. և

Դ.Սուրդո,Պ.Նեվե:

115Վերցվածէ՝The progect Gutenberg ebook of architec-
ture, chapter XXII, p.315. http://gutenberg.polytechnic.
edu.na:

	Լուվր,XVI դարի կես, ճ-տներՊ.Լեսկո և
Ժ.Գուժ:

	Անե ամրոցը (Château d’Anet), 1546-1552,
ճ-տՖ.Դելորմ:

Հոլանդիայում

Հոլանդիայում վերածննդյան ոճը ծավալվեց

ամբողջXVIդարիընթացքում:Այստեղայնար-

տահայտվեցհիմնականումքաղաքային՝հասա-

րակական, բնակելի, վարչական շինություննե-

րում:Ընդհանրապես,աղյուսիևքարիխառըկամ

առանձինշարվածքով,ճակատներիդեկորատիվ

մշակմամբ այսօրինակ ոճը տարածված է ամ-

բողջԵվրոպայում:

ՕրինակէՀաառլեմիմսիշուկայիշենքը(Grote

Markt,Haarlem),որնընդհանրապեսՀոլանդիայի

լավագույնհուշարձաններիցմեկնէ:

Անգլիայում

Անգլիայում, ուր գոթական ոճը բավականին

երկարտիրեց,Վերածնունդըթափանցեցմիայն

XVI դարի կեսին և շարունակվեց մինչև XVII

դար:Այստեղ,ինչպեսևՖրանսիայում,այսոճով

կառուցվում էին գերազանցապեսազնվականու-

թյան և թագավորների պալատները, հիմնակա-

նումH-ձևհատակագծերով:

Օրինակներ

	ՈւայթՀոլլ(PalaceofWhiteHall)թագավո-

րականպալատը,1634-1649թթ.,ճ-տԻնիգո

Ջոնս:

	Թագուհու վիլլան Գրինվիչում (Queen`s

houseinGrinvich),1614-1617թթ.,ճ-տԻնի-

գոՋոնս:



 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞րն էր Վերածննդի գաղափարախոսությու

նը,ո՞րդարերումևինչպիսի՞հասարակական

փոփոխություններիպայմաններումայնձևա

վորվեցևզարգացավ։

2. Ո՞րն էր վերծննդյան ճատարապետության

տարբերությունը գոթական ճարտարապե

տությունից։

3. Որո՞նք էին վերածննդյան ճարտարապե

տության հիմնական կառուցվածքային և հո

րինվածքայինառանձնահատկությունները։

4. Որո՞նք են իտալական,ֆրանսիական,

անգլիական,հոլանդականՎերածննդիճար

տարապետությանբնորոշգծերը,նշեքմիքա

նիօրինակներ։
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Վերածննդի ավարտի շրջանում՝ բարոկոյի

նախօրեին, ձևավորվեց մաներիզմի ոճը, որում

վերածննդյան ճարտարապետության պարզ

հստակ ձևերը լրացվեցին ուռճացրած, անբնա-

կան ձևերով ու ծավալներով: Սա անցումային

ոճ էր: Մաներիստները, խախտելով դասակա-

նության խիստ կանոնները, մեծ կարևորություն

էին տալիս ճակատների և ինտերիերների

հարդարմանը:Ճակատները դրվագվում էին ոս-

կեզօծ մանրամասներով, ծեփածո և սգրաֆիտո

զարդանախշերով, առաստաղները ծածկվում

էին որմնանկարներով, հատակները` գունավոր

մարմարների սալերով, պատերը` զարդանախ-

շերով, զինանշաններով, բուսական, կենդանա-

կան, ֆանտաստիկ կենդանիների պատկերնե-

րով:Պաշտամունքային ճարտարապետության

մեջ երկայնական հորինվածքը կրկին առա-

վելություն ստացավ կենտրոնագմբեթի նկատ-

մամբ: Մաներիզմով նշանավորվեց անցումը

Վերածննդից դեպի բարոկո։ Մաներիստական

ճարտարապետության պլաստիկան մակերե-

սային էր, միևնույն ժամանակ չափազանցված

էր։ Մաներիստ ճարտարապետները, նկարիչնե-

րը,ձևավորողներըիրենցնախագծերումհենվում

էին վերածննդյան ճարտարապետության վրա՝

առանց վերջինիս գաղափարները խորապես

ըմբռնելու։ Նրանց ճարտարապետությունը թա-

տերականացվածէր,հագեցածդեկորատիվհար-

դարանքով,ինչըխախտումէրվերածննդյանհա-

վասարակշռվածությանկարևորսկզբունքը։

Մաներիզմիօրինակներ.

	Մեդիչիների աղոթարանի ներքին ձևավո-
րումը,Ֆլորենցիա,1520-34թթ.,ճ-տՄիքե-

լանջելո:

	Շվարցենբերգպալատ,Պրահա,ճ-տԱգոս-
տինոԳալլի,1545-76թթ.,

	Ուֆիցի պատկերասրահի լոջիա, Ֆլորեն-
ցիա,1560-1574թթ.,ճ-տՋորջիոՎազարի:

	Լաուրենցիանի գրադարանը Ֆլորենցիա-
յում, 1525-1559 թթ., ճ-ներ Միքելանջելո

Բուոնարոտի, Բարտոլոմեո Ամանատի և

ՋորջիոՎազարի։

Նկար 147. Լաուրենցիանի գրադարանըՖլորենցիա-
յում,1525-1559թթ.,ճ-ներՄիքելանջելոԲուոնարոտի,
ԲարտոլոմեոԱմանատիևՋորջիոՎազարի։

Նկար148.ՄեդիչիներիաղոթարանըՖլորենցիայում,
ներքինձևավորում,XVIդար,ճարտարապետՄիքե-
լանջելոԲուոնարոտի:

ՀԱՐՑԵՐ

1. Ինչո՞վ է մաներիզմի ուղղությունը տարբեր

վումՎերածննդիճարտարապետությունից։

2. Ի՞նչօրինակներգիտեք։

ՄԱՆԵՐԻԶՄ
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XVII դարումարևմտաեվրոպական ճարտա-

րապետությունը մտավ իր զարգացման հաջորդ՝

բարոկոյիփուլը։ԴեռXVIդարումռեֆորմիստա-

կան շարժման ազդեցության ներքո Եվրոպա-

յումսասանվում էինկաթոլիկեկեղեցուդիրքերը

և հասարակությանմեջառավել բարձրդիրք են

գրավում աշխարհիկ՝ պետական իշխանության

ներկայացուցիչները, որոնք ճարտարապետու-

թյան միջոցով կարծես հաստատում էին իրենց

իշխանությունն,ուժնուհարստությունը:

Բարոկո ոճը համապատասխանում էր բա-

ցարձակապետության գաղափարներին: Վե-

րածննդի ռացիոնալ, պարզ, ակադեմիական

ճարտարապետությունն իր տեղը զիջեց իռացի-

ոնալ, դեկորատիվ, քանդակային ճարտարապե-

տությանը, որն այս նոր պայմաններում ավելի

պահանջվածէր:

Բարձր զգայության ներգործություն ստա-

նալու համար ճարտարապետներն անգամ

պատրաստ էին անտեսել գործառույթի պա-

հանջները, խախտել հատակագծի տրամաբա-

նությունը: Բարոկոյում շենքի կառուցվածքը

ստորադավում էր նրա պլաստիկական արտա-

հայտչականությանը: Այդ շենքերում սենյակ-

ները հաճախ  ոչուղղանկյունաձև են, պատերը

ծածկվում են բազում հայելիներով, որոնք

կոտրատում են տարածությունը, իսկ առաս-

տաղները ծածկվում են շքեղ որմնանկարնե-

րով: Սյունակարգը կիրառվում է զուտ դեկորա-

տիվ նպատակով, խոյազարդերը, կտրտված

ախավեղագեսները, էլիպսաձև մանրամասները

դառնումենհարդարանքիպարտադիրմաս:Բա-

րոկո(barocco)բառնիտալերենիցթարգմանվում

էորպեստարօրինակ,զարմանալի:Բարոկոյիշի-

նություններըհանդիսավորեն,շքեղ,գերզարդար-

ված:Բարոկոյիարվեստինհատուկենպաթոսը,

ուժեղկրքերը,համարձակկոնտրաստները,իրա-

կանի և երևակայականի համատեղ գոյությունը:

Բարոկո ոճը մեծ թափով լայն ասպարեզ գրա-

վեցևիրբարդ,ծորունգծերովևձևերովիրտեղը

գտավ ճարտարապետական միջավայրում: Փո-

ղոցնընկալվում էրորպեսմիամբողջականհա-

մալիր,նրաերկուծայրերըսովորաբարշեշտվում

էինհրապարակներովկամարձաններով:

Իտալիայումբարոկոյիոճըթափանցեցև՛ար-

տաքին, և՛ ներքին ճարտարապետության մեջ։

Ֆրանսիայում այն հիմնականում ներքին տա-

րածքների ձևավորման ոճ էր, իսկ ճակատները

մշակվում էին ըստ դասական կանոնների։ Բա-

րոկոյիոճըտարածվեցամբողջԵվրոպայում:Հո-

լանդիայում,Գերմանիայում,Ավստրիայում,Չե-

խիայում,ԱնգլիայումևՌուսաստանումբազում

նշանակալիշենքերկառուցվեցինհենցբարոկոյի

ոճով:

Բարոկոյիբնորոշգծերը.

•	Ընդգծված մոնումենտալություն, գեղատե-
սիլություն,ուժեղզգացմունքայինազդեցու-

թյուն։

•	 Բարդ,դինամիկճարտարապետականձևեր
ուծավալներ։

•	 Հատակագծերում և ճակատներում կո-

րագծերիառատություն։

•	Ուռուցիկ և գոգավոր մակերեսներիառկա-
յություն։

•	Առատ դեկորատիվ և քանդակային հար-
դարանք, տեկտոնիկայի ենթակայությունը

պլաստիկլուծումներին։

•	 Կոնտրաստային գունային և լուսաստվե-
րայինլուծումներ։

Նկար149.ՍանԿառլոալեԿուատրոՖոնտանեեկե-
ղեցիՀռոմում։1638-1667թթ.,ճ-տՖրանչեսկոԲոռո-
մինի:

ԲԱՐՈԿՈ,
XVIդարիվերջXVIIIդարիկես
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Օրինակներ

	Ս.Պետրոսի հրապարակ Հռոմում, 1656-
1663թթ.,ճ-տԼորենցոԲեռնինի:

	Սան-ԱնդրեաալԿվիրինալեեկեղեցիՀռո-
մում,1653թ.,ճ-տԼորենցոԲեռնինի:

	Սան-ԿառլոալլեՔուատրոՖոնտանեեկե-
ղեցիՀռոմում,1638-1667թթ.,ճ-տՖրանչես-

կոԲոռոմինի:

	Պալացցո Կարինյանո Տուրինում, 1679 թ.,
ճ-տԳվարինոԳվարինի:

Ֆրանսիայում՝

	Վերսալիպալատ,1661-1682թթ.,ճ-ներԼուի
Լևո,ԺյուլԱրդուեն-Մանսար:

	Ֆրանսիական զբոսայգի Վերսալում,

1680-ականներ,ճ-տԱնդրեԼենոտր:



Իսպանիայում՝

«Չուրիգերեսկո» ոճը բարոկոյի ծայրահե-

ղացված, դեկորատիվ հարդարանքով գերհագե-

ցածտարբերակնէ,սրաօրինակէ

	Սանտյագո-դե-Կոմպոստելա քաղաքի

մայր-տաճարը Գալիցիայում, Իսպանիա:

Կառուցվելէ1075-1128թթ.,XVI-XVIIIդա-

րերումվերակառուցվելէճ-տԱնտոնիոԳո-

րոյիկողմից։



Ռուսաստանում՝

	ՁմեռայինպալատՍանկտ-Պետերբուրգում
1754-1762թթ.,ճ-տՌաստրելլի:



ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞րդարաշրջանումզարգացավբարոկոոճը,

ո՞րխավիոճնէրդա։

2. Ո՞րնէրառաջնայինըբարոկոճարտարապե

տության մեջ, գործառույթը, թե՞ զգայական

ազդեցությունը։

3. Որո՞նք են նշված ոճով կառուցված շինու

թյուններիամենակարևորհատկանիշները։

4. Ո՞րերկրներումայնտարածվեց։

5. Ի՞նչ տարբերություն կա ֆրանսիական և

իտալականբարոկոոճերիմեջ։

6. Ի՞նչօրինակներգիտեք։

Նկար152.ՁմեռայինպալատՍանկտ-Պետերբուրգում:

Նկար151.Սանտյագո-դե-Կոմպոստելայիճակատի
միհատված,Չուրիգերեսկոոճ։

Նկար150.Վերսալիպալատըևայգին:1661-1682,
ճ-ներԼուիԼևո,ԺյուլԱրդուեն-Մանսար:
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Ճարտարապետության հիմունքներ

Եթե բարոկոն ծնունդ առավ Իտալիայում,

ապա ռոկոկո ոճը ծնվեց Ֆրանսիայում՝ որպես

ազնվականության և թագավորական պալատ-

ներիոճ:Սապատմությանգիրկնանցնողավա-

տատիրականազնվականությանհրաժեշտիոճն

էր: Այն ծնունդ առավ XVIII դարի սկզբում Ֆի-

լիպՕռլեանցուօրոքևհասավիրբարձրակետին

ԼյուդովիկոսXVժամանակ:

Նշված ժամանակաշրջանում ֆրանսիական

թագավորությունը գեղարվեստական ճաշակ էր

թելադրում ողջ Եվրոպայում: Լյուդովիկոս XV

(1715-1774),հրաժարվելովբարոկոյիծանրհար-

դարանքից, բայցպահպանելով դրահիմնական

կառուցվածքային լուծումները,ասպարեզ բերեց

թեթև, էրոտիկ, խաղարկուն, նրբաճաշակ հա-

ճույքներ մարմնավորող մի նոր ոճ: Թատերա-

կանացված այս նոր ճարտարապետությունը

ծածկվեցմանրզարդերով,որոնցումգերակշռում

էինխեցանման,պարուրաձևբուսականմոտիվ-

ները: Դրանք ձևավորվեցին ռոկայլ և գրոտեսկ

զարդամոտիվներիհիմանվրա։

Ռոկայլ` rocaille, նշանակում է խիճ, խե-

ցի: Սրա ծագումը անմիջականորեն կապված է

XVIII դարում զարգացող բնագիտության հետ:

Ռոկայլ ոճով՝ քարաբեկորներով և խեցիներով,

ձևավորումէինայգիներիշատրվանները:Նման

բնականմոտիվներովձևավորումէիննաևպատի

մակերեսները,կահույքըևայլն։

Գրոտեսկը116 հին հռոմեական որմնանկար-

չության մի տեսակի`մասնավորապես Ներոնի

Ոսկետանառաստաղներիորմնանկարներիոճն

է,որըընդունվեցնորժամանակաշրջանումորմ-

նանկարներիևծեփածոմանրամասներիհամար:

116Grotesque-ֆրանսերենիցթարգմանաբարնշանա-
կում էոչմեծքարանձավ,կապվում էհնագիտական
պեղումներիցհայտնաբերվածՆերոնիպալատիմնա-
ցորդների հետ:Գրոտեսկ - զարդապատկեր, ստեղծ-
ված ֆանտաստիկ զուգորդումներով (բուսական և
կենդանական ձևեր, մարդկային ֆիգուրներ, դիմակ-
ներ): Տե՛սՍ.Գասարջյան, նշվ.աշխ., էջ 69: Հարկ է
նշել,որգրոտեսկըերբեմնփոխարինումենարաբեսկ
եզրույթով, որը ճիշտ չէ, քանի որ արաբեսկը բարդ
բուսականևերկրաչափականմոտիվներովնախշնէ,
որըբնորոշէՄերձավորԱրևելքիերկրներինևկրումէ
հատկապեսայդարվեստիազդեցությունը:

Ֆրանսիայում գրոտեսկային զարդանախշով

ծածկումէինհատկապեսվահանազարդերը117:

Նախնական փուլում պատերի որմնանկար-

ներիշրջանակներըճոխացնումէինդեկորատիվ

ծեփածո զարդերով, սա ռոկայլի նախնական

դրսևորում էր։ Հետագայում էլ ռոկայլի զարդե-

րովերբեքչէինծածկումպատնամբողջությամբ,

դրանք կարծես ուղղակի հյուսվում էին պատի

շրջանակին, դրա միջին մասը թողնելովազատ:

Զարդամոտիվներըպարունակումէինբուսական,

կենդանականևմիներալներիձևեր:

Ռոկոկոյի ճարտարապետությունը թեթև է,

ինչ-որիմաստովնույնիսկանլուրջ,դրանումուղիղ

գծերըևհարթմակերեսներըմնումենհարդարան-

քի տակ; սյունակարգի համաչափությունները

կամայականորեն խախտվում են, սյուները մե՛կ

չափիցերկարեն, մե՛կ կարճ, երբեմն էլ հյուսա-

ծո են, խոյակները ենթարկվում են տարատե-

սակձևափոխությունների,հսկակարիատիդները

կանգնեցվումենչնչինքիվերիտակ,տանիքները

եզերվում են ֆլակոնաձև ճաղերով, որոնք ընդ-

միջվումենարձաններովկամսափորներով:Ամե-

նուր`բացվածքներիշրջանակներում,պատերին

կամառաստաղներին,ներկաէմեծթվովծեփա-

ծո հարդարանքը` խոպոպների, տերևանման

զարդերի,ծաղիկների,խեցիներիձևով:

Այս շրջանումմեծնշանակություն էինհատ-

կացնումկոմֆորտին:Ռոկոկոոճնառավելճոխու-

թյամբդրսևորվեցինտերիերիձևավորումներում:

Գունային լուծումներում նախապատվություն

էր տրվում նուրբ, եթերային գույներին` երկնա-

գույն,վարդագույն,բացկանաչ,դրանքլրացվում

էինարծաթագույնով և ոսկեգույնով: Հատակնե-

րըծածկվումէինզարդաձևմանրատախտակով,

գորգերով, պատերը՝ որմնագորգերով; սենյակ-

ները լուսավորվումէինմեծջահերով,պատերին

ամրացվողլուսայինսարքերով,գեղեցիկաշտա-

նակներիմեջդրվածմոմերով:

Սենյակներումտեղադրվումէինմեծուփոքր

քանդակներուարձանիկներ:Կահույքընույնպես

կորագիծ լուծումներ ուներ: Սենյակը հարդար-

վումէրորմնանկարներով,հայելիներով,դեկորա-

117Ֆրանսերեն՝Cartouche,կարտուշ:

ՌՈԿՈԿՈ,XVIIIդ.
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տիվ կտորներով, ասիմետրիկ ծեփածո մանրա-

մասներով, նրբագեղ, մաներային, բարդ հորին-

վածք ունեցող քանդակներով և նմանվում էր մի

մեծզարդատուփի:

Թեպետ այս ոճը Ֆրանսիայի ձանձրացող

ազնվականության գեդոնիստական, թատերա-

կանացված,ըստէությանխափուսիկիրականու-

թյանծնունդէր,սակայնայնարտահայտումէր

տվյալժամանակաշրջանիորոշառաջադեմհա-

յացքները, որոնքպահանջում էինավելիազատ

ևհարմարավետշենքերիկառուցում,ներքինտա-

րածությունների բնականոն տեղաբաշխում ու

կազմակերպում: Ճարտարապետները հրաժար-

վում էին մեծ դահլիճների սենեկաշար դասավո-

րությունից, սենյակների չափերըփոքրանում են

ևդրանքդասավորվումուկահավորվումենկեն-

ցաղային պահանջներին համաձայն: Կառուց-

վում են քաղաքային մենատներ, որոնք կոչվում

ենհոթել:

Ըստ էության, ռոկոկոնավելի շուտ ինտերի-

երի ձևավորման ոճ էր, ուստի մեծ համբավ էին

վայելումձևավորողդիզայներները:Հայտնիէին

Ժերմեն Բոֆրանը, Ժյուս Օրել Մեյսոնյեն, Ժիլ

Մարի Օպենորը: Ռոկոկոն բավականին լայն

տարածում ստացավ Եվրոպայում, զգալի հետք

թողնելովբոլորարվեստներում:

Ռոկոկոյիբնորոշգծերը.

•	 Թեթևնրբագեղություն,դեկորատիվություն:

•	Սյունակարգի դեկորատիվ կիրառում՝ հա-
մաչափությունների կամայական խախ-

տումներով:

•	Ասիմետրիա:
•	Կորագիծձևերուծավալներ:
•	 Պաստելայիննուրբգույներ,ոսկեզօծևար-
ծաթազօծմանրամասներ:

•	 Ծեփածո հարդարանքի առատություն թե՛
էքստերիերումևթե՛ինտերիերում:

•	 Դեկորատիվհարդարանքիմոտիվներըբու-
սական,կենդանական,միներալային:

Օրինակներ.

•	Ամալիենբուրգ պալատ Մյունխենի մոտա-
կայքում, 1734-1739 թթ., ճ-տ Ֆրանսուա

Կյուվիլյե:

•	Սուբիս հյուրանոց Փարիզում,1735-1740,

ճ-տ` Պյեր Դելամեր, ինտերիերի ձևավո-

րում`Ժերմեն Բոֆրանի: Արտաքին ճար-

Նկար153.Օտոբյուրենիբազիլիկա,Գերմանիա,1762-1766թթ.,ճ-տԿառլՅոզեֆՌիպ։
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տարապետությունըբավականինզուսպէև

դասական,իսկներքինտարածությունների

ձևավորումը`ռոկոկոոճով:

•	 Լյունեվիլ ամրոց Նաիսիում, 1720-ական-
ներ,ճ-տԺերմենԲոֆրան:

•	Արքեպիսկոպոսի պալատ Պրահայում,

1732-1782թթ.,ճ-տՅանՅոզեֆՎիրխ:

 ՀԱՐՑԵՐ

1. Ե՞րբևորտե՞ղսկզբնավորվեցռոկոկոոճը։

2. Ռոկոկոն առավելապես արտահայտվում էր

ինտերիերում,թե՞էքստերիերում։

3. Պահպանու՞մ էրարդյոք ռոկոկոն դասական

ճարտարապետությանկանոնները։

4. Ինչու՞մէրռոկոկոյիառաջադիմությունը։

5. Որո՞նքենռոկոկոյիբնորոշգծերը։

6. Ի՞նչօրինակներգիտեք։

Նկար154.Ամալիենբուրգիպալատի«Հայելիներովսրահը»:

Նկար155.Ռոկոկոոճումկիրառվող
զարդամոտիվներ:
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Դասականությունը(կլասիցիզմը)118 XVIII-

XIXդարերիընթացքումձևավորվողբուրժուազի-

այիգեղարվեստականոճնէր:Դասականության

հոգևորհայրնէհամարվումարվեստիտեսաբան

վերոհիշյալ Ի. Վինկելմանը119: Նա՝ ժամանա-

կակիցարվեստաբանության ու գիտական հնա-

գիտություն հիմնադրողը, մեծապես կարևորում

էրդասական,այսինքնՀինՀունաստանիևՀին

Հռոմի արվեստը, շեշտելով դրանց կենսական

նշանակությունըեվրոպականարվեստիհամար:

XVIII-XIX դարերի ընթացքում եվրոպական

հասարակական կյանքում և փիլիսոփայության

մեջզարգանում էինքաղաքացիականնորտես-

լականներ՝ լուսավորչականության, կյանքի օրի-

նաչափ զարգացման գաղափարները: Հնագի-

118Լատիներենclassicusնշանակումէօրինակելի:
119 Հայտնի են Ի.Վինկելմանի աշխատությունները`
«Հինարվեստիպատմությունը», «Մտքեր հունական
արվեստին նմանակելու մասին», «Հնադարյան ար-
վեստիպատմություն», լույստեսած 1750-1760 թվա-
կաններին:ԱյլտեսականաշխատություններենԺ.-Ժ.
Ռուսսոյի«Խոսքարվեստիմասին»,1750թ.,Լեսինգի
«Լաոկոոն» տրակրատը, 1766 թ., Բաումգարտենի
«Էսթետիկան»,1750թ.։

տական պեղումների արդյունքում բացվում էին

անտիկ բնակավայրեր՝ 1738-ին Հերկուլանումը,

1748-ին Պոմպեյը, 1749-ին Ստաբիան։ Դրանց

գիտականուսումնասիրությանու վերլուծության

արդյունքում անտիկ արվեստը ներկայանում

էր որպես պարզ, տրամաբանական, ֆունկցիո-

նալարվեստ, որը վերինաստիճանի գրավիչ էր

նոր ձևավորվող կապիտալիստական հասարա-

կարգի համար: Դասականության ջատագովնե-

րը կրկին անգամ՝ Վերածննդից հետո, հայացք

դարձրինդեպիդասականանտիկարվեստը:Այս

անգամ ուղղությունը ստացավ դասականություն

անվանումը։ Դրա սկզբունքները վերածննդյան

դարաշրջանիվերջումձևակերպեցինվենետիկցի

մեծ ճարտարապետ և տեսաբան Անդրեա Պա-

լադիոն120ևիրհետևորդՍկամոցին:Անգլիայում

Պալադիոյի դասականությունը հաստատվեց

ճարտարապետ Ինիգո Ջոնսի ջանքերով, և իր

նշանակությունըպահպանեց մինչևXVIII դարի

կեսերը:

Լյուդովիկոս XV-ի օրոք 1755 թվականին

120 Անդրեա Պալադիո, 1508-1580 թթ., համարվում է
դասականության հիմնադիրը ճարտարապետության
մեջ։

ԴԱՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
XVIIIդարXIXդարիկես

Նկար156.ԿապիտոլիումիշենքըՎաշինգտոնում։
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Ֆրանսիայում,երբռոկոկոնդեռծաղկմանշրջա-

նում էր, ճարտարապետ Ժակ-Անժ Գաբրիելը

հռոմեական դասական ոճով կառուցապատեց

Փարիզի Համաձայնության հրապարակը։ Իսկ

ԼյուդովիկոսXVI-իօրոք (1774-1792թթ.)խիստ,

զուսպդասականոճըամբողջապեսգրավեցճար-

տարապետականասպարեզընաևՖրանսիայից

դուրս։Ըստդասականությանհստակ,ռացիոնալ

սկզբունքների վերահատակագծվեցին և իրա-

պես դասականության թանգարաններ դարձան

Սանկտ-Պետերբուրգը, Հելսինկին, Վարշավան,

Դուբլինը,Էդինբուրգը։

Դասականության շրջանը պայմանակա-

նորեն բաժանվում է երեքփուլի. վաղդասակա-

նություն 1760-1780 թթ.,խիստ դասականություն

1780-1790 թթ., ուշ դասականություն 1790-1810

թթ.:

Նկար157.ԼաՍկալաօպե-
րայինթատրոնիշենքըՄիլա-
նում:

Նկար158.ա,բ.ՄոսկովյանսենատիշենքըԿրեմլում,1776-87թթ.,ճ-տՄ.Ֆ.Կազակով։
Ճակատիհատվածևհատակագիծ:
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Դասականությանբնորոշգծերը.

•	 Դասական սյունակարգային ճարտարա-
պետություն։

•	 Խիստ և պարզ ծավալատարածական հո-

րինվածք։

•	 Սիմետրիա, հարմոնիա, համաչափություն,
երկրաչափայնություն։

•	 Պատիևթաղերիտեկտոնիկա։
•	Քաղաքներիկանոնավորհատակագծում։
•	Ուղիղևլայնփողոցներ։
•	Զբոսայգիների կանոնավոր հատա-

կագծում։

•	Արտաքինհարդարմանզուսպմիջոցներ։
Օրինակներ

•	Մեծ Տրիանոն` Վերսալի պալատը, ճ-տներ
ԼուիԼևոևԺանԱ.Մանսար121, 1660-ական-

ներ:

•	 ՓոքրՏրիանոն,1762-1768թթ.,ճ-տԳաբրիել:
•	 ՍուրբԺենեվյևիեկեղեցիՓարիզում,հիմա`
Պանթեոն, 1758-89 թթ., ճ-տ Ժակ-Ժերմեն

Սուֆլո:

•	 Սուրբ Պողոսի տաճար Լոնդոնում, 1675-
1708թթ.,ճ-տՔրիստոֆերՌեն:

•	 Լա Սկալա թատրոն Միլանում, 1776-1778
թթ.,ճ-տՋուզեպեՊյերմարինի:

•	Բրանդենբուրգյան շքամուտք Բեռլինում,
1788-1793թթ.,ճ-տԿառլԼանգանս:

•	 Ռիջենթ այգի Լոնդոնում, 1810-1811 թթ.,
ճ-տՋոնՆեշ:

•	 Վաշինգտոն,Դետրոյտ,ՆյուՅորքքաղաք-
ներիհատակագծերը:

•	 Կապիտոլիում (ԱՄՆ, Կոնգրեսի շենքը)

Վաշինգտոնում, 1793-1863 թթ., ճ-տ Ուի-

լյամՏորնտոն:

•	Սպիտակ տուն (Նախագահական նստա-
վայր)Վաշինգտոնում,1792-1800թթ.,ճ-ներ

Ռ.ՄիլսևԴ.Հոբան:

Ռուսաստանում դասականությունը հատկա-

պես բուռն ծաղկում ապրեց և մեծ տարածում

գտավ։Այնունիորոշառանձնահատկություններ,

սրանում նկատելի են նաև բյուզանդական, հին

ռուսականոճիևբարոկոյիազդեցությունները:

121 Ճարտարապետի անունից է սերում մանսարդը՝
ձեղնահարկիանվանումը,քանզինաիրնախագծերում
մշտապես օգտագործում էր բարձր տանիքի տակի
տարածությունըորպեսլրացուցիչբնակելիսենյակ։

Դասականության ոճովՌուսաստանումկա-

ռուցվեցին.

•	Եկատերինա կայսրուհու պալատը

ՑարսկոյեՍելոյում,1752-1757թթ.,ճ-ներՖ.

Բ.Ռաստրելլի,Չ.Կամերոնևայլք։

•	 ՊալատՊավլովսկում1780-ականներ,ճ-տ
ՉարլզԿամերոն:

•	 Մոսկովյանսենատի շենքըԿրեմլում 1776-
87թթ.,ճ-տՄ.Ֆ.Կազակով։

•	 Սենատի և Սինոդի շենքերը Սանկտ-Պե-
տերբուրգի Սենատի հրապարակում, ճ-տ

ԿառլոՌոսսի:

•	Գլխավոր Շտաբի շենքը Պալատական

հրապարակում Սանկտ-Պետերբուրգում,

1819-29թթ.,ճ-տԿառլոՌոսսի:

•	 Թատերական (այժմ Ռոսսիի) փողոց

Սանկտ-Պետերբուրգում, 1828-34 թթ., ճ-տ

ԿառլոՌոսսի

ՀԱՐՑԵՐ

1. Ե՞րբձևավորվեցդասականությանոճը:

2. Ի՞նչը խթանեց դասական արվեստի նկատ

մամբուշադրությաննորվերելքը։

3. Որո՞նքենդասականությանփուլերը,որո՞նք

ենբնորոշգծերըևօրինակները։

4. Ի՞նչօրինակներգիտեք։
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ԱմպիրոճըծագելէՖրանսիայումXVIII-XIX

դարերիսահմանին,սաուշդասականությանկամ

դրաավարտի ոճն է, որն առանձնանում է ընդ-

գծված քաղաքացիական և ռազմական պաթո-

սով:Ամպիրըմարմնավորումէպետությանևիշ-

խանությանհզորությունը,բանակիանպարտելի-

ությունը:Նապոլեոնյանկայսրությանժամանա-

կաշրջանումայսոճիշինություններըկոչվածէին

փառաբանել կայսրի ռազմական հաջողություն-

ները: Բնորոշվում է ծանր, զանգվածեղ ծավալ-

ներով,պարզերկրաչափականձևերով,որոնցում

միշտառկաենռազմականխորհրդանիշներ:Այն

տարածում ստացավ շատեվրոպականերկրնե-

րում XIX դարի առաջին տասնամյակներին:

Այս ժամանակաշրջանի ճարտարապետները

ոգեշնչվում էին կայսերական Հռոմի կառույցնե-

րով։Մասնավորապես,ՍեպտիմիոսՍևերյանոսի

հաղթակամարիևՏրայանոսիհուշասյանօրինա-

կովկառուցվեցինՓարիզիԿարուզելհաղթակա-

մարը1806-08թթ.ևՎանդոմյանսյունը1807թ.122:

Բրիտանիայումամպիրիխոշորներկայացու-

ցիչ էր Ջոն Նեշը (այսպես կոչված անգլիական

ամպիր կամ ռեգենտական ոճ), ինտերիերների

ձևավորման մեծ վարպետ էր շոտլանդացի ճ-տ

ՌոբերտԱդամը:

Ռուսաստանին ամպիր ոճը ավելի քան

122ՀաղթակամարընախագծելենՇառլՊերսյենևՊյեր
Ֆոնտանը: Վանդոմյան սյան հարթաքանդակները
կատարվածենԺակԼուի-Դավիդիկողմից՝Բերժերեյի
էսքիզներով։

հարազատ էր: Այն ծաղկեց հատկապես

1830-1840-ականներին, երբ ռուսական վերնա-

խավը տարված էր ֆրանսիական մշակույթով:

Ալեքսանդր I-ը հրավիրում էր ճարտարապետ-

ներ արտասահմանից, դրանց թվում էին Կառ-

լոՌոսսին,ԱնրիԼուիՕգյուստդեՄոնֆեռանը,

ԴոմենիկոԺիլյարդին,այսոճումաշխատումէին

նաևռուսճարտարապետներԱնդրեյՎորոնիխի-

նը, Անդրեան Զախարովը, Վասիլի Ստասովը և

այլոք:

Ամպիրը մի կարճ ժամանակով վերածնվեց

նաև խորհրդային շրջանում`1930-50-ականնե-

րին։Այնստացավ«ստալինյանամպիր»անվա-

նումը:

ԱՄՊԻՐ,XVIIIXIXդարեր

Նկար159.ԿազանյանտաճարՍանկտ-Պետերբուրգում:

Նկար160.ՍուրբԻսահակիտաճարըՍանկտ-Պե-
տերբուրգում:
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•	 Դասական ձևերի վրա հիմնված լապի-
դար123ծանրակշիռծավալներ։

•	Սյունասրահներիառկայություն։
•	Սյունակարգի կիրառում, հարդարանքի

մեջ՝ որմնամույթեր, ծեփածո մանրամաս-

ներ անտիկության մոտիվներով` գրիֆոն-

ներ,սֆինքսներ,առյուծիթաթերևայլն։

•	Բրոնզե ձուլվածքները՝ որպես դեկորատիվ
հարդարանք։

•	Առաստաղներինկարազարդում:
•	Հանդիսավոր խստություն, պարզություն։

Զուսպշքեղություն:

•	 Հավասարակշռվածություն,սիմետրիա։


Օրինակներ.

	ԼաՄադլեն(LaMadeleine)եկեղեցիՓարի-

զում,1763-1842թթ.,ճ-տներԿոնտանդ-Իվ-

րի և Բ. Վինյոն: Սա պերիպտերոս տիպի

տաճարէ:

	Հաղթակամար Փարիզի Աստղի (Շառլ Դե
Գոլի անվան) հրապարակում,1806-1836,

ճ-տԺանՇալգրին:

	Հաղթակամար Կարրուզել հրապարակում,
Տյուիլրի պալատի առջև, ճ-ներ Շառլ

ՊերսյեևՊյերՖոնտեն,կառուցվելէիպա-

տիվՆապոլեոնիհաղթանակների:

	Տրաֆալգարի հրապարակ Լոնդոնում,

1812-1830թթ.,ճ-տՋոնՆեշ:

	Բուկինհեմյան պալատի վերակառուցումը,
Լոնդոն,1825-30թթ.,ճ-տՋոնՆեշ:

	Հաղթակամար Լոնդոնի Հայդ-պարկում,

1828թ.,ճ-տՋոնՆեշ:

	Սբ. Իսահակի տաճարը Պետերբուրգում,
1818-1858թթ.,ճ-տԱնրիԼուիՕգյուստդե

Մոնֆեռան:

	Կազանյան տաճարը Պետերբուրգում,

1801-11թթ.,ճ-տԱնդրեյՎորոնիխին:

	ԱդմիրալտեյստվոյիշենքըՊետերբուրգում,
1806-11թթ.,ճ-տԱնդրեանԶախարով:

123 Լատիներեն  lapidarium՝ քարովտաշված:Օգտա-
գործվումէնաև«հստակ,պարզ,լակոնիկ»իմաստնե-
րով:

ՀԱՐՑԵՐ

1. Ե՞րբձևավորվեցամպիրոճը։

2. Ո՞ր պատմական ճարտարապետական ոճով

էինոգեշնչվումամպիրիճարտարապետները։

3. Որո՞նքենամպիրիբնորոշգծերը։

4. Ամպիրոճովաշխատողի՞նչճարտարապետ

ներիանուններգիտեք։

5. Ի՞նչօրինակներգիտեք։

Նկար161.ՀաղթակամարԱստղիհրապարակում,
Փարիզ:1806-1836,ճ-տԺանՇալգրին։Կառուցվել
էՆապոլեոնիկողմիցինշանավորումնիրբանակի
տարածհաղթանակների։
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XIXդարումվերստինկյանքիկոչվածանտիկ

գեղագիտությանըևմիջնադարյանմնացուկային

պատկերացումներին զուգահեռ Եվրոպայում

ծայրառավ մեր ժամանակաշրջանիամենամեծ

ոճական հեղաշրջումը: Մեծ պատմական ոճերի

քայքայումից հետո 19-րդ դարում ճարտարա-

պետության զարգացման տեմպն արագացավ:

Փորձենքհամեմատել19-րդդարիոճականզար-

գացումներընախորդողդարերիհետ:Եթեվաղ-

միջնադարյան և գոթական ճարտարապետա-

կան ոճերի կյանքըտևեց մոտ հինգ դար,ապա

Վերածնունդը բարոկոյի հետ միասին գրավեց

այդժամկետիմիայնկեսը,իսկդասականությու-

նը բավարարվեց ընդամենը մեկ դարիցպակաս

ժամկետով:Ռոմանտիզմնունրանհաջորդողնոր

պատմական ոճերի կյանքն ավելի կարճ եղավ:

XXդարումճարտարապետականուղղություննե-

րիժամանակայինսահմաններնէ՛լավելինեղա-

ցան,դրանքտևումենընդամենըմիքանիտաս-

նամյակ:

Դիտարկենք XIX դարի մի քանի կարևորա-

գույնճարտարապետականուղղություններ:

XIXԴԱՐԻԱՌԱՋԻՆԿԵՍԻՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆՈՃԵՐ

ՌԵՏՐՈՍՊԵԿՏԻՎԻԶՄԵՎԷԿԼԵԿՏԻԶՄ
XIXդարիառաջինկես

XIXդարիառաջինկեսումդասականության

խիստ կանոնակարգված ճարտարապետությու-

նըչէրբավարարումնորգաղափարական-հասա-

րակական, ինչպես նաև կենցաղայինպահանջ-

ներին, հնարավորություն չէր տալիս նաև ազ-

գային ավանդույթների դրսևորմանը: Փոփոխու-

թյուններիհամարխթանէինհանդիսանումնաև

նորագույն շինարարականևկոնստրուկտիվմի-

ջոցները, որ ի հայտ եկան XIX դարում։ Արդեն

դարասկզբից շինարարությանմեջ լայնորենօգ-

տագործումէրմետաղը`թուջըևկոփածոմետաղ-

ները, ինչպես նաև ապակին: Սակայն ճարտա-

րապետական միտքը որոշ իներցիա էր ցուցա-

բերում այդ նյութերի անսովոր գեղագիտության

նկատմամբ։ճարտարապետներըաշխատումէին

թաքցնելնորնյութերըերեսապատմանտակ,հա-

վատարիմ մնալով ճարտարապետականավան-

դականկերպարին:

XIX դարի առաջին կեսին դասականության

քայքայմանպայմաններումԵվրոպայում ծագե-

ցինմիշարքետահայացոճեր,որոնքշահարկում

էինանցյալիավանդույթները,փորձելովհարմա-

րեցնել դրանք նոր պայմաններին, դրանք միա-

վորվումենռետրոսպեկտիվիզմանվանտակ։Ընդ

որումանդրադարձը դեպիանցյալի ճարտարա-

պետությունը հիմնականում սահմանափակվում

էրդեկորատիվտարրերիկրկնօրինակմամբ:Օգ-

տագործում էին եգիպտական, դասական, գոթի-

կայի,Վերածննդի,բարոկոյիստեղծագործական

գործիքաշարը,ընդորումճակատներըկարողէին

լուծվել մի ոճով, իսկ ներքին տարածություննե-

րը`մեկայլոճով,ինչըոճականխառնաշփոթէր

առաջացնում: Տարաբնույթ ոճերի միախառնու-

մովստեղծվումէրտարօրինակէկլեկտիկ124ճար-

տարապետություն։

XIX դարի մեկ այլ ուղղության՝ պատմակա-

նության ջատագովները աշխատում էին հավա-

տարիմ մնալ որևէ մեկ ընտրված պատմական

ոճին,կրկնօրինակելովայն։Այդուղղությանսահ-

մաններում գոյացան նեոգրեկ, նեոռոմանական,

նեոգոթական, նեոռենեսանս, նեոբարոկո և այլ

նեո-ոճեր։Այսժամանակաշրջանիանվանիճար-

տարապետներից էրՎիոլլե լեԴյուկը, որը նաև

խոշորտեսաբանէր125:

124Էկլեկտիկա՝հունարենἐκλεκτόςբառից,որընշանա-
կումէընտրովի։Օգտագործվումէտարաբնույթոճե-
րի կամ գաղափարների միախառնումը բնորոշելու
համար։ Էկլեկտիկան որպես գեղարվեստական ոճ
սովորաբարիհայտէգալիսխոշորգեղարվեստական
համակարգերըևուղղություններըմիմյանցհաջորդելու
միջոցին։
125Տե՛սնրա«Беседы об архитектуре» в 2 томах (1858-
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124

Բնորոշգիծը՝

	Անցյալիդեկորատիվմիջոցներիօգտագոր-
ծումընորկառույցներում։

Օրինակներ

•	 Պառլամենտի շենք Լոնդոնում, 1840-1860,
անգլիական գոթիկայի ոճով, ճ-տ Չառլզ

Բերրի:

•	 Պառլամենտի շենք Բուդապեշտում, 1855-
1870, նույնպես գոթական ոճով, ճ-տ Ի.

Շտեյնդլեր:

•	 Ռայխստագի շենք Բեռլինում, 1884-1894,
XVI-XVIII դարերի եվրոպական ոճերի

խառնուրդ,ճ-տՊաուլՎալլո:

•	Գրանդ-ՕպերաՓարիզում,1861-1875,ճ-տ
ՇառլԳառնյե:

1868 гг.) «История человеческого жилища» (1875 г.)և
այլաշխատություններ։

ՀԱՐՑԵՐ

1. Հասարակական կյանքի և շինարվեստի ո՞ր

փոփոխություններնուզարգացումներըխթա

նեցին ճարտարապետության նորտեղաշար

ժըXIXդարիսկզբում։

2. Ի՞նչէէկլեկտիկանևռետրոսպեկտիվիզմը։

3. Ո՞ր պատմական ոճերին էր անդրադառնում

XIX դարի առաջին կեսի ճարտարապետու

թյունը,ի՞նչանուններէինկրումայդնորոճե

րը։

4. Ի՞նչօրինակներգիտեք:

Նկար162.Գրանդ-ՕպերաՓարիզում,1861-1875,ճ-տՇառլԳառնյե:Էկլեկտիկոճ,որումառկաեն
իտալականվերածնությանևֆրանսիականդասականությանտարրերը։ՍաBeaux-arts՝գեղեցիկ

արվեստէկլեկտիկուղղությանօրինակէ,որընախապատվությունէրտալիսվերընշված
երկուոճերիհամադրությանը։
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«Arts & crafts»126-ը XIX դարի վերջերի գե-

ղարվեստական ուղղություն է, որը սկզբնապես

զարգացավՎիկտորիաթագուհուօրոքԱնգլիա-

յում,հետագայումտարածվեցԵվրոպայիևՀյու-

սիսային Ամերիկայի երկրներում: Այն ծագեց ի

հակադրությունարդյունաբերականհեղափոխու-

թյանպայմաններումզարգացողնորճարտարա-

պետության,որըհիմնվումէրարդյունաբերական

արտադրանքիվրաևորիգեղագիտությունըդեռ

ամբողջովինձևավորվածչէր։

«Arts & crafts» ուղղության կողմնակիցնե-

րըփորձում էինխուսափել կապիտալիստական

արդյունաբերական արտադրանքից ինչպես

արվեստում, այդպես և կենցաղում, քանզի այն

ընկալվում էր որպես անդեմ ու անշունչ հակա-

գեղագիտական մի բան, և ինչպես հաճախ է

պատահում հատկապեսանցումային շրջանում,

126 Arts and Crafts շարժումը զարգացավ Անգլիայում
և ծաղկեց XIX դարի երկրորդ կեսին: Սրա գաղա-
փարական հենքը 1849-ին տվել է գրող և արվես-
տաբան Ջոն Րյոսկինը իր «Ճարտարապետության
յոթ ջահերը» աշխատության մեջ: Գլխավոր գաղա-
փարը գործառույթի, նյութի հատկությունների, տեխ-
նիկականվարպետությանևձեռքիաշխատանքիկա-
րևորություննէր:Նագտնումէր,որմեքենանոչնչաց-
նումէիսկականգեղեցկությունը:

նրանք խնդրի լուծումներ էին փնտրում անցյա-

լում։ Ուստի նրանք փորձեցին կյանքի կոչել

միջնադարի արհեստավորների անհատական

ստեղծագործությունը:Պետք է նշել սակայն, որ

միևնույնժամանակայսուղղությունըդեմէրնաև

վիկտորիականԱնգլիայի մանրացված, զարդա-

րուն ճարտարապետությանը: «Արվեստ և ար-

հեստ» ուղղության ներկայացուցիչները կառու-

ցումէինոչմեծչափերի,կոկիկևհարմարավետ

աղյուսե բնակելիտներ, որոնք կարծես ելել էին

ժողովրդական հեքիաթներից։ Այս ուղղության

ամենանշանավորներկայացուցիչըբանաստեղծ

և նկարիչ Ուիլյամ Մորրիսն էր: Հայտնի է նրա

կառուցած«Կարմիրտուն»-ը։Աղյուսեայդշենքը

բոլորովինզուրկէորևէդեկորատիվհարդարան-

քից, դրա բացվածքները համապատասխանում

ենսենյակներիդասավորությանը,ծխնելույզները

դեկորատիվ չեն,այլիրական,մուտքիբացված-

քըսլաքաձևկամարովէպսակվածևորիամբողջ

կերպարըընդգծունկերպովֆունկցիոնալէևպա-

ճուճանքիցզուրկ:

Սակայն «Արվեստ և արհեստ» ուղղությու-

նը թեև մերժում էր նախորդ ժամանակաշրջանի

զարդարուն ճարտարապետությունը, այնուամե-

նայնիվայնհետադիմականէր,քանզիփորձում

էր արհեստականորեն վերարտադրել անցած՝

ԱՐՎԵՍՏԵՎԱՐՀԵՍՏ,18801910ականներ

Նկար163.ԿարմիրտունԲեկսլիՀիթում(RedhouseinBexleyheath),Անգլիա,
1859,ճ-տՖիլիպՈւեբ(PhilipWebb)։
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մինչարդյունաբերականշրջանիարհեստավորա-

կանմտածողությունը:

 Այս ուղղությունը հատկապես լայն տարա-

ծում ստացավԱՄՆ-ում, ուր այն կրում էր «մի-

սիոներական»(Missionrevivalstyle)անվանումը

և որտեղ գոյատևեց մինչև 1930-ականները:Այս

ոճովաշխատել ենԱվգուստուսՊուգին,Ֆիլիպ

Ուեբը,ՔրիստոֆերԴրեսսերը,ԷդվարդԳոդվինը

ևայլոք:

Հետագայում հռչակավորՖրենկԼլոյդՌայ-

տընույնպեսմիորոշժամանակստեղծագործեց

այդոճով:

Բնորոշգծեր

	Չափավորմեծությանառանձնատուն, մեկ
կամերկհարկանի։

	Բնական միջավայրի հետ օրգանական

կապ։

	Տեղական նյութերի օգտագործում՝ աղյուս
կամփայտ։

	Պարզ ուղղանկյունաձև ծավալներ,

երևացողշինարարականկարերևմիացում-

ներ։

	Ֆունկցիոնալություն։
	Պատմական նշանավոր ոճերի ազդեցու-
թյունիցազատճարտարապետություն։

	Ներքինտարածությունըձևավորվածբնա-
կաննյութերովևձեռակերտկահույքով։

Օրինակներ

•	 Կարմիր տուն Բեկսլի Հիթում (Red house
in Bexleyheath),Անգլիա, 1859, ճ-տՖիլիպ

Ուեբ:

•	 Փասադենայի և Լոս-Անժելեսի բնակելի
տները,1900-ականներ,ճ-ներՉարլզևՀեն-

րիԳրին:

ՀԱՐՑԵՐ

1. Որտե՞ղ և ե՞րբ սկզբնավորվեց «Արվեստ և

արհեստ»ուղղությունը։

2. Ի՞նչ կառույցներ էին հիմնականում կառուց

վումայսոճով։

3. Ո՞վէրայսուղղությանամենանշանավորներ

կայացուցիչը։

4. Ինչու՞մ է այս ոճի առանձնահատկությունը։ 

Արդյո՞ք «Արվեստ և արհեստ» ուղղությունը

առաջադիմականէր։

5. Որո՞նքենոճիբնորոշգծերը։

6. Ի՞նչօրինակներգիտեք։

Նկար164.ՏունԼեչվորթում,1923թ.,ճ-տՌոբերտԲեննեթ։
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XIXդարիվերջում-XXդարիսկզբումճար-

տարապետական ուղղությունների մեջ առանձ-

նահատուկտեղէգրավումՄոդեռնըկամԱր-Նու-

վոն,այսինքնՆորարվեստը127, որը մասամբ իր

մեջառավ«Արհեստևարվեստ»ոճը։Մոդեռնը,ի

տարբերություննախորդէկլեկտիկոճերի,օրգա-

նապեսհամադրեց բոլոր նախորդոճերը, իմաս-

տավորելովդրանք:

Այնկարելիէթվագրել1885-1914թվականնե-

րով:

Մոդեռնըորոշչափովազդվելէճապոնական

արվեստից,որնայնտարիներինշատսիրվածէր

Եվրոպայում,նաևինչ-որչափովՀինԵգիպտոսի,

գոթիկայի և տեղական ազգային արվեստների

մոտիվներից,ընդորումվերջիններըշատկարևոր

էին,ևդրանցովձևավորվեցինմոդեռնիազգային

մի շարք դպրոցներ: Մոդեռնը մերժում էր ուղիղ

անկյուններնուսիմետրիան։Եթեֆրանսիական

մոդեռնինախասիրածգիծըկորնէր,ապաավստ-

րիական և անգլիական մոդեռնում հաճախակի

ենհանդիպումքառակուսինևուղղանկյունին:

Մոդեռնի նպատակն էր ստեղծել ֆունկցիո-

նալ և գեղեցիկ ճարտարապետություն: Այս ոճը

կարևորում էր և՛ արտաքին, և՛ ներքին ճարտա-

րապետությունը:XIXդարիերկրորդկեսինԵվրո-

պայի քաղաքներում սկսեցին կառուցվել խոշոր

բազմաֆունկցիոնալխանութներ՝հանրախանութ-

ներ,որոնքմոդեռնիսիրելիօբյեկտներըդարձան,

քանիորդրանցումկարևորդերակատարություն

ունեինապակյացուցափեղկերըևդրանցհամար

պահանջվումէրնորուգրավիչշինանյութ՝ապա-

կին որը նաև ձևավորվում էր գեղեցիկ դեկորա-

տիվկոփածոմետաղականշրջանակներովևայլ

մանրամասներով։

127 Մոդեռն բառը անգլալեզու գրականության մեջ
հաճախօգտագործումենուղղակի«ժամանակակից»
իմաստով-modern,որիպատճառովճարտարապետա-
գեղարվեստական ոճի համար հաճախ գործածում
են ֆրանսիական առ-նուվո (Ar-Nouveau) եզրույթը,
թեև Մոդեռնը նույնպես դեռ շարունակում է մնալ
գործածությանմեջորպեսնշվածոճիանվանում։

Մոդեռնըօգտագործումէրբույսերի,ծովային

կենդանիների և խեցիների ծորուն, կորագիծ,

փափուկ ոճավորված ձևերը: Այդ մոտիվները

թափանցեցին ինչպես ճարտարապետության,

այնպես էլ դեկորատիվ արվեստի մեջ։ Մոդեռն

ոճի ճարտարապետությունը կարելի է իսկույն

ճանաչել իր՝ բնությունիցփոխառնվածփափուկ

կորագիծ ծավալներով և ծորուն, ոճավորված

բուսականզարդամոտիվներով:

Այս ոճում աշխատող առաջին ճարտարա-

պետներիցէրբելգիացիՎիկտորՕրտան:Նաիր

հորինվածքներումհաճախէրօգտագործումմե-

տաղնուապակին:Կրողկառուցամասերը՝սյու-

ները, Օրտայի շինություններում ֆանտաստիկ

բույսերիեննմանվում:Բելգիացիմեկայլ հեղի-

նակավորճարտարապետՎանդեՎելդեննույն-

պեսաշխատումէրմոդեռնոճով։

Ֆրանսիայում այս նույն ոճը զարգանում էր

ԷկտորԳիմարինախագծերում,որոնցովկառուց-

վելենՓարիզիմետրոյիմուտքերիմիշարքտա-

ղավարներ:Անգլիայումայսուղղությանհետևորդ

էրՉարլզՄակինտոշը,իսկԱՄՆ-ում`ԼուիսՍալ-

լիվենը:

Ընթացքումայսոճիցառանձնացանմիշարք

ուղղություններ՝ նեոռոմանտիզմ, նեոկլասիցիզմ,

ռացիոնալիզմ: Մի շարք խոշոր քաղաքներում

ձևավորվեցին տեղական դպրոցներ, օրինակ

Փարիզում,Բեռլինում,Պետերբուրգում,Մոսկվա-

յում,Ռիգայում,Վիեննայումևայլուր128:Մոդեռնի

յուրահատուկմեկնաբանողէԻսպանիայիհռչա-

կավորճարտարապետէԱնտոնիոԳաուդին,ում

ստեղծագործության մեջ բնության ձևերն ընդ-

128Ֆրանսիայումայդնույնոճըկոչումէինար-նուվո(Ar-
Nouveau), Գերմանիայում՝ յուգենդստիլ (Jugendstil),
այսինքն երիտասարդ ոճ, իսկ Ավստրիայում` սե-
ցեսիոն (Sezession), որը նշանակում է անջատում,
հեռացում; ԱՄՆ-ում այս ոճը կրում է Թիֆֆանի
(Tiffany) անունը ըստ ամերիկացի գեղանկարիչ
Լուիս Թիֆֆանիի, ով հռչակ վաստակեց սույն ոճով
վիտրաժներ պատրաստելով; Իսպանիայում այն
կոչվում էր մոդեռնիզմո (modernismo), իսկ Շվեյ-
ցարիայում`եղևնուոճ(stylesapin):

ՄՈԴԵՌՆ,XIXդարիվերջXXդարիսկիզբ

«Ուղիղգիծըմարդուննէ,իսկկորը՝Աստծունը»:
ԱնտոնիոԳաուդի
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օրինակվում էին համարյա նատուրալիստական

ճշգրտությամբ: Նրա ստեղծած ճարտարապե-

տությունըկարելի էանվանել գեղարվեստական

կամքանդակայինճարտարապետություն:

Մոդեռնոճըհարատևեցմոտ25տարի:

Բնորոշգծեր.

•	Ասիմետրիկ ծավալատարածական հորին-
վածքներ։

•	Նոր նյութերի` մետաղի, ապակու, բետոնի
լայնկիրառում։

•	Որոշմաներայնությունևձևերիչափազան-
ցում,ծորունկորագիծուրվագծեր։

•	Դեկորատիվություն, հարդարանքի առա-

տություն, բուսական ոճավորված զարդա-

նախշերիգերակայությունարտաքինևներ-

քինճարտարապետությանմեջ։

Օրինակներ

•	Վիեննայի«Կառլպլատց»մետրոպոլիտենի
տաղավարները,1898թ.,ճ-տՕտտոՎագ-

ներ:

•	 Փարիզիմետրոպոլիտենիմուտքիմիքանի
տաղավարներ, 1900-1901 թթ., ճ-տ Էկտոր

Գիմար:

Նկար165.ա,բ.Բալյոյիտունը,կառուցված1877-ին,
որը1906-ինվերակառուցելէճ-տԱնտոնիոԳաուդին։
Ընդհանուրտեսքուինտերիերիմիհատված։

Նկար167.«Տասել»հյուրանոցըԲրյուսելում,Բելգիա:

Նկար166.ՐյաբուշինսկուառանձնատունըՄոսկվա-
յում,1900թ.,ճ-տՖյոդորՇեխտել:



129

Ճարտարապետության հիմունքներ

•	 Բերանժե ամրոցը Փարիզում, 1894-1898
թթ.,ճ-տԷկտորԳիմար:

•	 Հանրախանութ Չիկագոյում, 1899 թ., ճ-տ
ԼուիսՍալլիվեն:

•	 ՏունԲրյուսելում,1900թ.,ճ-տՎիկտորՀոր-
տա:

•	 Տասել հյուրանոցը Բրյուսելում, Բելգիա։
1892-1893թթ.,ճ-տՎիկտորՕրտա։

•	 Սեցեսսիոնիցուցահանդեսայինտաղավա-
րը,1898-99,ճ-տՅոզեֆՄարիաՕլբրիխ129:

•	Բնակելի շենքեր՝ Կասա Բատլո և Կասա
ՄիլաԲարսելոնայում,1905-10թթ.,ճ-տԱն-

տոնիոԳաուդի։

129 Շենքի ճակտոնին ոսկեզօծ տառերով գրված
է. «Յուրաքանչյուր ժամանակին՝ իր արվեստը,
յուրաքանչյուր արվեստին՝ իր ազատությունը» (Der 
Zeit Ihre Kunst - Der Kunst Ihre Freiheit)

Նկար169.Փարիզիմետրոպոլիտենիմուտք:

Նկար170.ԻնտերիերԱռ-նուվոոճով։

ՀԱՐՑԵՐ 

1. Ե՞րբէստեղծվելմոդեռնոճը։
2. Ո՞րարվեստներիազդեցություննէկրումմո
դեռնոճը։

3. Ո՞ր շինություններում է հատկապես դրսևոր
վումմոդեռնոճը։

4. Ո՞րանվանի ճարտարապետներն ենաշխա
տելայսոճում։

5. Ինչպե՞սենկոչվումմոդեռնիազգայինտար
բերակները։

6. Որո՞նքենմոդեռնիբնորոշգծերը։
7. Ի՞նչօրինակներգիտեք։

Նկար168.ԲնակելիշենքՏուրինում,Իտալիա։1902
թ.,ճ-տԱյետրոՖենոլիո։
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Քաղաք-այգին ճարտարապետական ոճ չէ,

այլքաղաքաշինականհայեցակարգ,որըծագել

էXXդարիսկզբինԱնգլիայում,առաջինանգամ

իհայտգալովանգլիացիհասարակագետ-ուտո-

պիստ Էբենիզեր Հովարդի «Ապագայի քաղաք-

այգիները» տեսական աշխատության մեջ 1902

թվականին130: Ըստ հեղինակի, արդյունաբերու-

թյանբուռնզարգացմանտարիներինXIXդարի

վերջինևXXդարիսկզբինքաղաքներըքաոտիկ

աճապրեցին,գերծանրաբեռնվեցին ևդարձան

ապրուստիհամարանհարմար։Մարդիկհաճախ

աշխատումևապրումէինանտանելի,հակասա-

նիտարականպայմաններում։Նրաառաջարկով

այդ քաղաքները անհապաղ վերանախագծման

ևվերակառուցմանկարիքունեին:ԷբենիզերՀո-

վարդիմտքերնարձագանքումէինXIXդարիու-

տոպիստփիլիսոփաներՌոբերտՕուենի, Շառլ

Ֆուրյեյի,ՀերբերտՍպենսերիգաղափարներին:

Խնդրի լուծման համար Հովարդը առաջ քաշեց

նոր քաղաքաշինական հայեցակարգ: Ըստ դրա

նաառաջարկում էր մեծ քաղաքների շուրջ կա-

ռուցել մի քանի փոքր քաղաք-արբանյակներ

32000 բնակչության համար, որոնց ընդհանուր

բնակիչների թիվը կկազմեր մոտ 250 000 մարդ:

Նամշակեցքաղաք-այգունածագիծը։Հովարդը

առաջարկում էր քաղաքները կառուցել շրջա-

նաձև: Քաղաքի կենտրոնում պետք է լիներ այ-

գի,դրաշուրջ`մեկկիլոմետրշառավղովտեղա-

կայվում էին թվով 5500 բնակելի թաղամասեր,

կառուցապատված ցածրահարկ տներով՝ կից

հողատարածքներով:Նրաառաջարկած քաղա-

քում շառավղային ուղղությամբ ձգվում են վեց

կանաչապատ փողոցներ՝ բուլվարներ, որոնց

հատմանկետում՝քաղաքիկենտրոնումգտնվում

է հասարակական շենքերով կառուցապատված

գլխավոր հրապարակը:Շառավղային ծառուղի-

ներով՝բուլվարներովքաղաքըբաժանվումէվեց

սեգմենտ-թաղամասերի:Բուլվարներըուղիղան-

130 Սա գրքի երկրորդ հրատարակությունն էր: Առա-
ջինհրատարակությամբ1898թվինայնուներ«Վաղը.
խաղաղճանապարհովդեպիիրականբարեփոխում-
ներ»վերնագիրը:Քաղաք-այգուգաղափարիհիմքում
ընկածէազատքաղաքացիներիինքնակառավարման
սկզբունքը:

կյանտակհատվումենմիքանիհամակենտրոն

շրջանաձև պողոտաների հետ: Կենտրոնական

հրապարակը եզերող հասարակական շենքերի

շուրջնախատեսվումէօղակաձևզբոսայգի,որի

եզրագծովկառուցվումէմիամբողջականշինու-

թյուն՝այսպեսկոչվածհախճապակյապալատը։

Դրա ներսում գտնվում են առևտրական, սպոր-

տային, ցուցահանդեսային և այլ տիպի հասա-

րակականկենտրոններևշինություններ:Հաջորդ

օղակը զբաղեցնում են բնակելի շինություննե-

րը:Սրանցհաջորդողհամակենտրոնպողոտան

գլխավորԳրանդԱվենյուն է՝ ամենալայնը, որն

իրենից ներկայացնում է ընդարձակ կանաչ գո-

տի,դեպիուրբացվումենդպրոցները,մանկական

հաստատությունները,եկեղեցիներըևվարչական

շենքերը:

Արդյունաբերական և գյուղատնտեսական

գոտիներըհանվումենդեպիմեծշրջանիեզրագի-

ծը,ինչըկրճատումէարդյունաբերականտրանս-

պորտային ծախսերը՝ կենտրոնի օդը թողնելով

մաքուր:

Ամբողջարդյունաբերությունըպետքէաշխա-

տի էլեկտրականությամբ: Քաղաքի շրջակա հո-

ղատարածքներըպետքէպատկանենոչթեմաս-

նավոր անձանց, այլ բնակիչների համատիրու-

թյանը:Քաղաք-արբանյակներըհաղորդակցվում

են կենտրոնական մեգապոլիսի հետ երկաթգծի

միջոցով:

Այս գաղափարով Անգլիայում 1904-ին

ՔԱՂԱՔ–ԱՅԳԻ

Նկար171.Լեչվորթքաղաքի(Lechworth)համայնա-
պատկերը,Անգլիա։
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նախագծվեցինևկառուցվեցինմիայներկուքա-

ղաք` Վելվինն ու Լեչվորթը, որոնք սակայն մեծ

հաջողությունչունեցանբնակչությանմոտ:

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից

հետո Լոնդոնի շուրջ որոշեցին կառուցել փոքր

քաղաք-արբանյակների ցանց, առաջնորդվելով

Հովարդի գաղափարներով։ Նախագծի հեղի-

նակն էր Պատրիկ Աբերկրոմբին, ով առաջար-

կում էր կառուցել 18 նոր քաղաք:Նա որոշփո-

փոխություններ մտցրեց Հովարդի նախագծում,

մասնավորապես խոշորացնելով քաղաքների

բնակչությունըմինչև60000-100000մարդ:Նա-

խագծինպատակնէրթեթևացնելԼոնդոնը։Սա-

կայն1963-ինքաղաք-արբանյակներումբնակ-

վեցինընդամենը263000մարդ,որըսպասվածից

քիչէր:

Քաղաք-այգու գաղափարը հավանության

արժանացավմիշարքերկրներում,ինչպեսնաև

Խորհրդային Միությունում և մարմնավորվեց

որոշ քաղաքաշինական նախագծերում (տե՛ս

օրինակները), այն նաև արձագանք գտավ Ալ.

Թամանյանիկողմից1924-ինմշակվածԵրևանի

գլխավորհատակագծում։Դաարտահայտվումէ

հրապարակըքաղաքիկենտրոնումտեղադրելու,

նրանումութփողոցներիհատվելու,ինչպեսնաև

օղակաձևայգուառկայությանմեջ։

Օրինակներ

	ԼեչվորթևՎելվին,Անգլիա։
	Պոդկովա-ԼեսնաևԿոնստանցին-Եզեռնա,
Լեհաստան։

	Սոկոլ ավանը Մոսկվայում, Բառնաուլը և
Կարմիր քաղաք-այգին Ռոստով-Դոնում,

Ռուսաստան։

	ՀիլթոնվիլիջևՉետեմվիլիջ,ԱՄՆ։
	Դենյենտեֆու,Ճապոնիա։
	Կովարեսա,Իսպանիա։
	Մարինո,Իռլանդիա։
	Զլին,Չեխիա։
	Սվիթ,Սլովակիա։
	Տապիոլա,Ֆինլանդիա։
	Հելլերաու,Գերմանիա։

Նկար173.ԳլխավործառուղիՎելվին(Welwyn)քա-
ղաքում,Անգլիա։

Նկար172.ա,բ,գ.ԷբենիզերՀովարդիքաղաք-այգու
նախագիծ։Քաղաք-արբանյակներիհամալիրգլխա-
վորքաղաքիշուրջ,դրասխեմատիկտարածական
պատկերըևհատակագծիմիհատված։
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Նկար174.Երևանիգլխավորհատակագիծ,1932թ.,

ճ-տԱլ.Թամանյան:

ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞վէրքաղաքայգուտեսությանհեղինակը։

2. Ո՞ր փիլիսոփայական ուղղության էր արձա

գանքումայն։

3. Ինչպիսի՞նէքաղաքայգուկառուցվածքը։

4. Ինչու՞մէԱլ.Թամանյանիկողմիցնախագծած

Երևանիհատակագծիաղերսըքաղաքայգու

գաղափարին։

5. Ո՞ր քաղաքները կառուցվեցին նշված

սկզբունքով։
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ՍկսածXIXդարիերկրորդկեսիցհինոճերը

կրկնօրինակող ճարտարապետությանը զուգա-

հեռզարգանումէրբոլորովինմինորուղղություն,

որնանմիջականորենբխումէրնորշինանյութե-

րի` երկաթբետոնի, մետաղի, ապակու շինարա-

րական հնարավորություններից և դրանցով բե-

րած նոր գեղագիտությունից, ինչպես նաև այդ

ժամանակաշրջանի հասարակական-քաղաքա-

կան, մշակութային, գիտական, տեխնիկական

բուռն զարգացումներից: Նոր նյութերը թելադ-

րում էին նոր ճարտարապետական լուծումներ:

Մետաղը սկզբում կիրառվում էր զուտ արդյու-

նաբերական և ինժեներական կառույցներում։

Թուջե կամուրջներ կառուցում էինարդենXVIII

դարում131,սակայնXIXդարումդրանցթիվնան-

համեմատ աճեց: Մաթեմատիկայի և մեխանի-

կայի զարգացման հետ ճշգրիտ հաշվարկների

շնորհիվ զգալիորեն կրճատվեցին կառույցների՝

հատկապես կրող մասերի ծավալները: 1856-ին

ստեղծվեցպողպատը132,որըհիրավիհեղաշրջում

կատարեց շինարվեստում։ Կառուցվում էին հե-

տաքրքիր, կոնստրուկտիվ առումով համարձակ

տրանսպորտային, թանգարանային, առևտրա-

կան շինություններ, երկաթգծի կայարաններ,

մեծբազմահարկհանրախանութներևայլն:XIX

դարիկեսերիցիհայտեկանբետոնըևերկաթբե-

տոնը133,ինչընախապատրաստվելէրXVIIIդա-

րիվերջումկատարվածցեմենտիգյուտով.կրա-

քարիփոշուևկավիխառնուրդիթրծումովստա-

նումէինգերամուրկապակցողնյութ134:Ցեմենտը

խառնելովխճիուավազիշաղախիհետստացան

բետոն:Բետոնըլցնելովերկաթյակմախքիշուրջ

կառուցածփայտյակաղապարամածիմեջստա-

131ԱռաջինթուջեկամուրջըՍևեռնգետիվրաԱնգլիայի
Շրոպշիր նահանգում շահագործման է հանձնվել
1871-ին,ճարտարապետ՝ԹոմասՊրիտչարդ:
132 Հեղուկ պողպատի գյուտը կատարել է անգլիացի
ինժեներՀենրիԲեսսեմերը1854-ին:
133Երկաթբետոնըստանումենբետոնիզանգվածիմեջ
տեղադրելովերկաթյաձողեր`ամրաններ(արմատու-
րա):
134 Ցեմենտի գյուտը կատարվեց 1796-ին անգլիացի
Պարկերիկողմից:

նումէինգերամուրնորշինանյութ՝երկաթբետոն,

որըհրաշալիդիմանումէրև՛սեղմման,և՛ճկման

մեծբեռնվածություններին135:

Երկաթբետոնը լայն կիրառում ստացավ

սկսած 1890-1900 թվականներից: Սկզբում այն

բոլորովին չէր ընկալվում որպես գեղարվես-

տական արժեք ունեցող, ճարտարապետները

երեսապատում էին այն  քարով կամաղյուսով,

ճիշտայնպես, ինչպես դաանում էին Հին Հռո-

մում։Այսպեսենկառուցվելամերիկյանհայտնի

«Չիկագոյիդպրոց»ուղղության շինությունները,

այսոճինկանդրադառնանքառանձին։

Այդ շրջանի ճարտարապետության մեջ որ-

պես նոր հայեցակարգիխորհրդանիշ է համար-

վում այսպես կոչված Հախճապակյա պալատը՝

1851 թվականին Լոնդոնում կայացած Համաշ-

խարհային ցուցահանդեսիտաղավարներից մե-

կը,որնամբողջությամբկառուցվածէրմետաղից

ու ապակուց և որի միանման կառուցվածքային

մասերըձուլվելէինգործարանում:Այդկառույցը

բեկումնային նշանակություն ունեցավ ճարտա-

րապետականմտածողությանհամար:

Մեկ այլ անցումային նշանային կառույց էր

Փարիզի Սեն-Ժենեվյև գրադարանը, որը 1838-

1850 թվականներին կերտեց ճարտարապետ

Անրի Լաբրուստը՝ այսպես կոչված «Ռացիոնալ

ճարտարապետության դպրոց»-ի հիմնադիրը:

Նշված կառույցումառաջինանգամ մետաղն ու

ապակին կիրառված են բացահայտորեն՝ իրենց

յուրատեսակ գեղեցկությամբ հանդերձ: Սրահ-

ներըծածկվածենապակյագմբեթներով,որոնք

հենվում են բարակնրբագեղ մետաղականսյու-

ներիվրա:Այսշինություննիրճարտարապետու-

թյամբնշանավորումէանցումըդասականությու-

նիցդեպիֆունկցիոնալիզմ:

Օրինակներ

	Սբ. Ժենեվյևի գրադարանի ընթերցասրահ
Փարիզում, 1843-1850 թթ., ճ-տԱնրի Լաբ-

135Երկաթբետոնիծնունդըթվագրվումէ1867թվակա-
նով, երբ ֆրանսիացի ինժեներ Ժոզեֆ Մոնյեն հաս-
տատեց դրա գյուտի մասին իր հեղինակային իրա-
վունքը:

ՆՈՐԱԳՈՒՅՆԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ-XIXԴԱՐԻ
ԵՐԿՐՈՐԴԿԵՍԻՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆՈՃԵՐ
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րուստ: Ծածկը մի քանի գմբեթների ձևով

հենվումէբարակմետաղեսյուներին:

	Հախճապակյա պալատ Լոնդոնում, 1851
թվականի Համաշխարհային ցուցահանդե-

սի տաղավար, ճ-տ Դ. Պեքստոն: Սա մե-

տաղեևապակեհավաքովիկառուցվածքի

առաջինօրինակնէր:

	«ՕԲոնՄարշե»հանրախանութՓարիզում,
1876թ.,ճ-ներԳ.ԷյֆելևՊ.Բուալո:Հատ-

կանշական է իր բացահայտ մետաղական

կառուցվածքը:

	Էյֆելիաշտարակը,1889թ.,ճ-տԳուստավ
Էյֆել,ամբողջությամբպողպատե կառույց

312մ.բարձրությամբ:

ՀԱՐՑԵՐ

1. Ինչպիսի՞նորշինարարականնյութերստեղծ

վեցինXIXդարիերկրորդկեսին։

2. Ի՞նչ կազմություն ունեն ցեմենտը, բետոնը,

երկաթբետոնը։

3. Ինչպե՞սէինճարտարապետներըյուրացնում

ևմեկնաբանումնորնյութերնիրենցկառույց

ներում։

4. Ի՞նչ նշանակություն ունեցան Հախճապակյա

պալատը և ՍենԺենեվյև գրադարանը նոր

ճարտարապետական գեղագիտության ձևա

վորմանհամար։

Նկար175.ՀախճապակյապալատԼոնդոնում,1851թ.,ճ-տՋոզեֆՊեքստոն
(The Crystal Palace, Joseph Paxton):

Նկար176.Սբ.ԺենեվյևգրադարանՓարիզում,1843-
1850թթ.,ճ-տԱնրիԼաբրուստ(Bibliothèque Sainte-
Geneviève, Henry Labrouste)։
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1871 թվականին մեծ հրդեհի երախում

այրվեց Չիկագոյի շինությունների զգալի մա-

սը, արհավիրքից անմիջապես հետո սկսվեցին

քաղաքի վերականգնման և կառուցապատման

աշխատանքները: Չիկագոյում նախագծվեցին

երկաթբետոնյա շենքեր, որոնց մետաղական

կմախքըհնարավորությունէրտալիսզգալիորեն

ավելացնել շենքերի բարձրությունը։ XIX դարի

կեսերինկատարվեցնաևվերելակիգյուտը,որը

անմիջապեսկիրառվեցբարձրահարկշենքերում։

Այսպիսովծնվեցիներկնաքերերը,որոնքՉիկա-

գոյի ճարտարապետական դպրոցի առաջնեկ

զավակներըդարձան։

Չիկագոյիդպրոցիհիմնադիրն էհամարվում

բազում երկնաքերերի հեղինակ ՀենրիՌիչարդ-

սոնը,ովիրնախագծերումաշխատումէրպահ-

պանել նեոռենեսանս ոճի որոշ հատկանիշներ։

Նա երկաթբետոնյա շենքերը երեսապատում էր

աղյուսով։ Լուիս Սալլիվենը՝ Չիկագոյի դպրո-

ցի մեկ այլ առաջատար ճարտարապետը, դեմ

ելավ Ռիչարդսոնի էկլեկտիկ մտածողությանը։

Թեև գործունեության սկզբում նա տարված էր

մոդեռնով, սակայն հետագայում մշակեց իր ու-

րույն ստեղծագործական ձեռագիրը` պարզ և

հստակ, առանց ավելորդությունների, ֆունկցի-

ոնալ և տեկտոնիկ: Նա տեսականորեն հիմնա-

վորեցևձևակերպեցգործառույթիևճարտարա-

պետական ձևի միջև եղած անքակտելի կապի

գաղափարը,ընդգծեցդրակարևորությունը:Նա

դարձավ ժամանակակից ամերիկյան ճարտա-

րապետության մեջ ֆունկցիոնալիզմ ուղղության

հիմնադիրը և դրանով սկիզբ դրեց միջազգային

ոճին,որըբնորոշվումէազգայինհատկանիշների

բացակայությամբ:

Բնորոշգծեր

•	 Նորնյութերի՝մետաղի,երկաթբետոնինոր
գեղագիտություն։

•	 Բարձրհարկայնություն։
•	 Հիմնակմախքային երկաթբետոնյա տեկ-
տոնիկհամակարգ։

Օրինակներ.

	Հանրախանութ Չիկագոյում, 1899 թ., ճ-տ
ԼուիսՍալլիվեն:

	Աուդիտորիում,1887-1889թթ.,ճ-ներԼուիս-

ՍալլիվենևԱդլեր:

	Գառանտի-բիլդինգ Բուֆֆալոյում, 1894-

1895թթ.,ճ-տԼուիսՍալլիվեն։

	Առաջին երկնաքերը Չիկագոյում, 1883 թ.,
ինժեներՈւիլյամ«ԼեԲարոն»Ջեննի:Երե-

սապատվածէաղյուսով:

Նկար177.ԲանկիշենքՉիկագոյում,այսպեսկոչված
«ChicagoBuilding»,1904-05թթ.,ճ-ներՀոլաբրդևՌո-
շե։

ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչըխթան հանդիսացավՉիկագոյում երկ

նաքերերկառուցելուհամար։

2. Ո՞վ էր «Չիկագոյի դպրոց» ուղղության հիմ

նադիրըևառաջատարճարտարապետը։

3. ԱՄՆումո՞րուղղությանհիմնադիրըդարձավ

ԼուիսՍալլիվենը։

4. Որո՞նք են «Չիկագոյի դպրոց» ուղղության

բնորոշգծերը։

5. Ի՞նչօրինակներգիտեք։

«ՉԻԿԱԳՈՅԻԴՊՐՈՑ»
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1890-1910 թվականներին Եվրոպայում ծա-

գած մոդեռն ոճը առաջարկում էր մաքրել ճար-

տարապետությունըէկլեկտիզմից:Սակայնդրան

զուգահեռԵվրոպայումշարունակումէինկառու-

ցելդասականությանոճով։Նորերկաթբետոնյա

կառուցվածքները ծածկում էին դասական ոճի

հարդարանքով,թեկուզևշատպարզեցված,ինչ-

պես դա մեծ ճաշակով արել է ճարտարապետ

ՕգյուստՊերրենՓարիզիԵլիսեևյանպողոտայի

վրաիրկառուցածՕպերայիշենքում:

Ռուսաստանում այդ շրջանում ծաղկում

էր դասականությունը, որն իր էությամբ

խիստ համապատասխան էր Ռուսաստանի

կայսերական քաղաքականությանը և օգտա-

գործվում էր որպես լրացուցիչ միջոց այն հաս-

տատելու համար: Դասականությունն անուղ-

ղակիորեն կոչված էր բարձրացնելու սասանվող

ցարական իշխանության վարկանիշը, քանզի

հենց դասական ճարտարապետության փառա-

հեղ, վեհաշուք նկարագիրը սերտորեն կապված

էր բացարձակ իշխանության գաղափարի հետ

մարդկանց գիտակցության մեջ: Դասականու-

թյունըբացառիկլայնտարածումստացավՌու-

սաստանում։Այս,արդենո՜րանգամվերածնվող,

դասական ոճը կոչվեց նորդասականություն

(նեոկլասիցիզմ)։Առաջինհամաշխարհայինպա-

տերազմի նախօ րեին՝ 1911-13 թվականներին

Սանկտ-ՊետերբուրգհրավիրվեցՊետերԲերեն-

սը, ով այստեղ դասականության կանոններով

կառուցեցԳերմանական դեսպանության շենքը,

որըկարծեսսկիզբդրեցհետագայիտոտալիտար

ճարտարապետությանը։ Ռուսաստանում նոր-

դասականությանոճովաշխատում էինանվանի

ճարտարապետներ Ի. Ֆոմինը, Վ, Շչուկոն, Ի.
Ժոլտովսկին, Ալ. Թամանյանը, Ֆ. Լիդվալը, Լ.

Բենուանևայլոք։

Հայաստանումայդժամանակամիջոցիննոր-

դասականությանոճովաշխատում էինանվանի

ճարտարապետներ Վ. Միրզոյանը, Բ. Մեհրա-

բյանը,Վ.Սիմոնսոնը,Մ.Պետրոսյանը (Արդար

Մանուկը), Ա. Կալգինը, Պ. Զուրաբյանը, Նիկ.

Բաևը և այլոք, որոնց մեծ մասը մասնագիտա-

կան կրթություն էին ստացել ՊետերբուրգիԳե-

ղարվեստի ակադեմիայում: Հայաստանում դա-

սականությանսկզբունքներըստանումենուրույն

մեկնաբանություն, որը հիմնվում էր տեղական

շինարարական ավանդույթների վրա։ Նախ և

առաջդապայմանավորվածէրտեղականշինա-

նյութի`տուֆի՝ գերազանցապեսսև, օգտագործ-

մամբ,կախովիպատշգամբներիառկայությամբ`

փայտյա հյուսկեն ճաղերով, սենյակների միա-

շար կամ երկշար դասավորությամբ, որոշ ազ-

գային դեկորատիվ տարրերի կիրառմամբ, թա-

ղակապանցումներովդեպիբակևայլն։

Նկար178.ՕպերայինթատրոնՇանզ-Էլիզեպողո-
տայիվրաՓարիզում,ճ-տՕգյուստՊերրե,1913թ.։

Նկար179.ԳերմանականդեսպանությանշենքըՌու-
սաստանում,Պետերբուրգ,1913,ճ-տՊետերԲերենս:

ՆՈՐԴԱՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ(ՆԵՈԿԼԱՍԻՑԻԶՄ)
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Ճարտարապետության հիմունքներ

ՕրինակներՀայաստանում՝

	Արական գիմնազիայի նոր շենք, այժմյան
Աբովյան փողոցի վրա Երևանում, 1911-

1915թթ.,ճ-տներՕտտոՍիմոնսոն,Վ.Զու-

րաբով,Ա.Վասիլև:

	Ուսուցչականսեմինարիայիշենք,այժմյան
Աբովյան փողոցի վրա Երևանում, 1898-

1900թթ.,ճ-տԲորիսՄեհրաբյան:

	Հռիփսիմեանօրիորդացգիմնազիայիշենք,
այժմյանԱմիրյանփողոցիվրաԵրևանում,

1898-1900թթ.,ճ-տՎասիլիՄիրզոյան:

	Պետական գանձարանի շենք, այժմյան
ՆալբանդյանփողոցիվրաԵրևանում,1902

թ.,ճ-տՎասիլիՄիրզոյան:

	ԲժիշկՀովհաննիսյանիտուն,այժմյանԱբո-
վյանփողոցիվրաԵրևանում(խորհրդային

շրջանում՝ Սփյուռքահայության հետ մշա-

կութայինկապերիկոմիտեիշենք),1915թ.,

ճ-տԲորիսՄեհրաբյան:

	ՄայրԱթոռիմիաբանությանշենքԷջմիած-
նում՝Երեմյանխցերը,1892-93թթ.,ճ-տՊո-

ղոսԶուրաբյան:

ՀԱՐՑԵՐ

1. Ինչո՞վէրպայմանավորվածդասականության

սկզբունքների վերածնությունը դարասկզբի

Ռուսաստանում։

2. Ովքե՞ր են աշխատել այդ ոճով Ռուսաստա

նում։

3. Ի՞նչօրինակներգիտեք։

4. ԻնչպիսինենՀայաստանումնորդասականու

թյան ոճի առանձնահատկությունները և ով

քե՞րէինդրաներկայացուցիչները:

5. Ի՞նչ օրինակներ գիտեք Հայաստանում նոր

դասականության ոճով կառուցված շինու

թյունների։

Նկար180.ՇչերբատովիմենատունըՄոսկվայում,1911-13թ.,ճ-տԱլ.Թամանյան:
ԱրժանացելէՄոսկվայիքաղաքայինդումայիոսկեմեդալի,1914թ.։

Նկար181.ՈւսուցչականսեմինարիայիշենքըԵրևանում,1898-1900թթ.,ճ-տԲորիսՄեհրաբյան:
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1930-50-ականներիխորհրդայինճարտարա-

պետության ոճըանվանում են նաև ստալինյան

նորդասականություն կամ սոցռեալիզմ136, քանի

136ՍոցռեալիզմեզրույթըհորինվելէՍտալինիկողմից
նախևառաջխորհրդայինգրականությաննկատմամբ,
հետագայումայնտարածվեցմշակույթիբոլորոլորտ-
ներում։Ստալինինախաձեռնությունըկոչված էրվե-
րացնել բազմակարծությունըխորհրդայինմշակույթի
ևարվեստիմեջևառաջնորդելայնկենտրոնից՝խիստ
կանոնակարգված և գաղափարականացված ուղիով։
Դրա համար 1928 թվականին պետական որոշ-
մամբ լուծարվեցին բոլոր անկախ մասնագիտական,
գիտական, ստեղծագործական, հասարակական
կազմակերպությունները և դրանց փոխարեն հաս-
տատվեցին պետական կենտրոնացված կազմա-
կերպություններ՝ կուսակցության հսկողության
տակ։ Այդ փոփոխությունը հաստատվեց 1932 թվա-
կանին, երբ Ստալինը սահմանեց խոշորացված
«Ստեղծագործական միությունները»։Դրա դեմ ընդ-
վզեց РАПП-ը՝ Ռուսաստանի պրոլետար գրողների
ասոցիացիան։ Քննարկելով վերջինիս սանձելու
հնարավորությունը գրականագետ Գրոնսկու հետ,
Ստալինըառաջարկել է. «Как вы отнесетесь к тому, 
если мы творческий метод советской литературы и 
искусства назовем социалистическим реализмом?», 
Տե՛ս Б. Маркус, До войны, в сборнике «МАРХИ ХХ 

որայնհիմնադրվելևխրախուսվումէրերկրիղե-

կավարությանկողմիցորպեսԽորհրդայինՄիու-

թյան հզորությունը մարմնավորող ոճ։ Հին Հու-

նաստանիևհատկապեսՀինՀռոմի,ինչպեսնաև

ֆրանսիական հեղափոխության գաղափարները

համահունչէինԽորհրդայիներկրիգաղափարա-

խոսությանը,այսպիսով դասական ոճնայստեղ

ընդունվեցուհռչակվեցորպեսառաջադիմական։

Նոր «պետական» ճարտարապետությու-

նը,որըհամընդանուրտարածումստացավ1932

թվականիցհետո,էկլեկտիկէր։Մեծմասամբ՝բա-

ցառածառանձինկառույցների,դապարզապես

հարդարված ճակատների ճարտարապետու-

թյուն էր, որոնք կցվում էին բավականին պար-

զունակ հատակագծային սխեմաներին։Շուտով

նորդասականության ոճը վերաճեց ռազմաշունչ,

հեղափոխական ստալինյան ամպիրի, որն իր

բարձրագույնարտահայտությունըստացավմոս-

կովյանբարձրահարկսրածայրշենքերում։

век», Москва, 2006, том 2,էջ71:

ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆՆՈՐԴԱՍԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԵՎԱՄՊԻՐ

Նկար182.ա,բ,գ.ԲնակելիտունՄոխովայափողոցիվրաՄոսկվայում,1934թ.,ճ-տԺոլտովսկի։
Ընդհանուրտեսք,հատակագիծևճակատայինհարդարմանհատված։
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Նկար183.ա,բ.Կարմիրբանակիանվանկենտրոնա-
կանթատրոնՄոսկվայում,ճ-ներԿ.ՀալաբյանևՎ.
Սիմբիրցև,1934-1940թթ։Ընդհանուրտեսքևհատա-
կագիծ։



Ամպիրը՝ հիմնականում պահպանելով նոր-

դասականության հորինվածքային մոտիվները,

լրացնումէրդրանքհարդարանքով,մեծմասամբ

սյուժետային՝ զինվորների, մարզիկների,

խորհրդային աշխատավորների պատկերմամբ։

Ստալինյանամպիրիմեջկարելիէնկատելար-

դեկոյի, դասականության, բարոկոյի և ֆրանսի-

ական ամպիրի տարրեր։ Այն առանձնանում է

հատկապես մեծ չափերով, ձևերի շքեղությամբ,

ճոխությամբ, կոթողայնությամբ։ Այդ ճարտա-

րապետությունը կոչված էր մարդկանց ներշնչել

պետության հզորության, հաղթանակի, պայծառ

ապագայիլավատեսականգաղափարները։

Հայաստանում խորհրդային նորդասակա-

նությունը, կամ ինչպես այն երբեմն անվանում

են՝ սոցռեալիզմը, ստացավ ինքնատիպ մեկնա-

բանությունառաջինհերթինդրահետևորդԱլեք-

սանդրԹամանյանիստեղծագործականհանճա-

րիշնորհիվ137։

Մինչև 1919 թվականը, երբ ԱլեքսանդրԹա-

մանյանը Հայաստանի առաջին Հանրապետու-

թյան պաշտոնական հրավերով տեղափոխվեց

Հայաստան, նա արդեն ճարտարապետի մեծ

համբավ ուներՌուսաստանում, ուր կերտում էր

երկերռուսականնորդասականությանոճով:Հա-

յաստանումնաիրհանճարովհիմնեցնորդասա-

կանության ազգային՝ հայկական ուղղությունը,

որի հիմքում ընկած էր որքան եվրոպական դա-

սական,նույնքանևհայկականդասականճար-

տարապետությունը:Այդպատճառովհայկական

նորդասականությունը որոշ հետազոտողների

137 Հայկական ազգային նորդասականությունը լիո-
վինհամապատասխանումէրՍտալինիկողմիցձևա-
կերպվածսոցիալիստականմշակույթիգաղափարին,
ինչի շնորհիվ այն հնարավոր եղավ իրականացնել. 
“Пролетарская по своему содержанию, национальная 
по форме - такова та общечеловеческая культура, к 
которой идет социализм. Пролетарская культура не 
отменяет национальной культуры, а дает ей содержа-
ние. И наоборот, национальная культура не отменяет 
пролетарской культуры, а дает ей форму».Տե՛սМ. Ца-
пенко «О реалистических основах советской архитек-
туры», 1952,c.52:

Նկար184.ԽորհրդայինՄիությանարտաքինգոր-
ծերինախարարությանշենքըՄոսկվայում,1948-53.
ճ-ներՎ.Գելֆրեյխ,Մ.Մինկուս։

Նկար185.ԽորհուրդներիտունըԼենինգրադում,1936-
41թթ.,ճ-ներՆ.Տրոցկի,Յ.Լուկին,Մ.Շեպիլևսկի։
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մոտ ունի նաև «նոր-ազգային» անվանումը138։

Իր ստեղծած գլուխգործոցներում, որպիսիք են

Հողժողկոմի (հետագայում Կառավարության) և

Ժողտան (հետագայումՕպերայի) շենքերը, նա

անդրադարձավ հայ դասական միջնադարյան

ճարտարապետության գոհարներին, ինչպիսիք

են Տեկորի տաճարը, Զվարթնոցը, Անիի քաղա-

քային ճարտարապետությունը: Նորդասակա-

նության գաղափարը Թամանյանի հետ կիսում

էին իր ժամանակակիցներՆիկողայոսԲունիա-

թյանը, Դավիթ Չիսլյանը, Ֆրեյդուն Աղալյա-

նը։ Հետագայումազգային նորդասականության

ոճը հաստատվեց «թամանյանական» անվամբ,

լայնորեն տարածվեց և ըստ էության բնորոշեց

Խորհրդային Հայաստանի ճարտարապետա-

138Կամնեո-ազգային։Տե՛սՆ.Չիլինգարյան,Ռաֆայել
Իսրայելյանի երկու գլուխգործոցներ` ինքնության
պահպանում սոցիալիստական ռեալիզմից մին-
չև խորհրդային մոդեռնիզմ, ЕuroEast Culture, 
E-journal # 5, http://rcchd.icomos.org.ge/?l=G&m=4-
4&JID=5&AID=39&l2

կան-գեղարվեստականկերպարը:Դրաանվանի

ներկայացուցիչներն են Գրիգոր Թամանյանը,

ՄարկԳրիգորյանը,ԷդուարդՍարապյանը,Գրի-

գորԱղաբաբյանը,ՌաֆայելԻսրայելյանըևայ-

լոք:

Բնորոշգծեր

•	 Սյունակարգիկիրառումճակատներում
•	 Սիմետրիա։
•	Ձևերի լակոնիկություն, ստատիկ և ավար-
տունհորինվածքներ։

•	 Կառույցների հսկայական չափեր, մոնու-
մենտալություն,խորհրդայինխորհրդանիշ-

ներիառկայություն։

•	 Հայկական խորհրդային նորդասակա-

նության մեջ՝ ազգային տարրի գերա-

կշռում,հայկականդասականճարտա-

րապետության ձևերի և տարածական

լուծումներիփոխառնում։

ՀԱՐՑԵՐ

1. Որո՞նք են խորհրդային նորդա

սականությանհատկանիշներնուբնո

րոշգծերը։

2. Ո՞ր ճարտարապետներն ենաշխա

տել այդ ոճով և ի՞նչ օրինակներ գի

տեք։

3. Որո՞նք են հայկական

խորհրդային նորդասականության

հատկանիշներըևբնորոշգծերը:

4. Ո՞ր ճարտարապետներն են աշ

խատել այդ ոճով և ի՞նչ օրինակներ

գիտեք:

Նկար186.Կառավարությանտուն,1926-1936թթ.,Երևան,ճ-տԱլ.Թամանյան։

Նկար187.ՕպերայիշենքԵրևանում,1929-34թթ.,
ճ-տԱլ.Թամանյան:
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Նկար188.ա,բ։Հաղթանակհուշահամալիր,1950-67թթ.,ճ-տՌ.Իսրայելյան:Ընդհանուրտեսքևշքամուտքի
քանդակազարդերեսակալիհատված։

Նկար189.ա,բ։Արարատգինուտրեստիմառաններ,1937-61թթ.,ճ-տՌ.Իսրայելյան:Ընդհանուրտեսքև
քանդակայինհարդարմանհատված։

Նկար190.ԾածկածշուկաԵրևանում,1951թ.,ճ-տԳր.Աղաբաբյան:Լուսանկար՝ԻդաՔարի,1957թ:



Պիպոյան Լիլիթ

142

XXդարի20-ականներիցմինչև80-ականնե-

րի139 ճարտարապետական ուղղությունները ըն-
դունվածէխմբավորելՄոդեռնիզմանվանտակ:

Դրանքայնուղղություններնեն,որոնցհեղինակ-

ները, հրաժարվելովանցյալի ճարտարապետա-

կան լեզվից, ստեղծեցին նոր գեղարվեստական

մտածողություն ու լեզու, որը բխում էր նորար-

դյունաբերությունիցևնորշինարարականտեխ-

նոլոգիաներից:Տեխնիկականառաջընթացընոր

մոտեցումներ էրթելադրումարվեստիգրեթեբո-

լորճյուղերին,այնինչXIXդարիգեղարվեստա-

կան ուղղություններից բոլորնայս կամայն չա-

փովապավինումէինանցյալին:

1928թվականինՇվեյցարիայումհիմնադրվեց

«Ժամանակակիցճարտարապետությանմիջազ-

գային կոնգրես» կազմակերպությունը140, որը

գործեցմինչև1959-ը:Նրաանդամներըկարևոր

տեղ էին հատկացնում ճարտարապետության

հասարակական առաքելություններին և քաղա-

քաստեղծգործոնին:Դանորճարտարապետու-

թյանկարևորձեռքբերումներիցէր՝համեմատած

նախորդողժամանակաշրջաններիհետ։

Որպես մոդեռնիզմի հիմնադիրներ կարելի է

նշել չորս մեծանուն ճարտարապետների՝ Վալ-

տերԳրոպիուս,ԼյուդվիգՄիսվանդերՌոե,Լե

Կորբյուզյե Եվրոպայում և Ֆրենկ Լլոյդ Ռայտ՝

Ամերիկայում:Հետագայումդրանցմիացաննաև

ֆիննացիներՕսկարՆիմեյերըևԱլվարԱալտոն,

ամերիկացի Լուիս Կանը և մի շարք այլ խոշոր

ճարտարապետներ:

139 Մոդեռնիզմի՝ որպես նոր ուղղությունների դասի
մասինմանրամասնտե՛սГ. Л. Леденева, Теория архи-
тектурной композиции, Тамбов, 2008:
140 Congre`s International d’Architecture Moderne, CIAM.

XX դարի սկզբից նոր ուղղությունները զար-

գանումէինզուգահեռաբարևորպեսկանոնկարճ

կյանքունեին,բացառմամբմիքանիսի:

Ժամանակակից ճարտարապետության ընդ-

հանուր հասկացության՝Մոդեռնիզմի մեջ կարե-

լի է առանձնացնել ուղղությունների մի ամբողջ

շարք: Մենք կդիտարկենք դրանցից մի քանիսը՝

ամենախոշորները:Պետքէհաշվիառնել,որմիև-

նույնճարտարապետներնիրենցկյանքիընթաց-

քում աշխատել են տարբեր ոճերում: Առանձին

պետքէնշել,որֆունկցիոնալիզմոճըբավակա-

նինընդգրկունէևիրմեջէառնումԲաուհաուզ,

կոնստրուկտիվիզմ, միջազգային ոճի ուղղու-

թյունները, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր

առանձնահատկությունները:

ՄՈԴԵՌՆԻԶՄ,19001980ականներ

«Շենքըկարող էգեղեցիկ լինելառանցհարդարանքի՝
զուտիրհամաչափություններիշնորհիվ»։

ԻոհանՎինկելման

Նկար191.Ֆինլանդիասրահ,Հելսինկիճ-տԱլվար
Աալտո,1975թ.:
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Ֆունկցիոնալիզմը ձևավորվեց 1920-ական-

ներինԵվրոպայում։Առաջինաշխարհամարտից

հետո տարածաշրջանում առաջացել էր ծանր

իրավիճակ,շատմարդիկմնացելէինանօթևան,

անհրաժեշտ էր արագորեն կառուցել նոր բնա-

կարաններ և այլ կարևոր հասարակական շեն-

քեր։Դրա համարանհրաժեշտ էր գտնել պարզ

և էժան, բայց հարմարավետ ճարտարապետու-

թյաննորձևերուկառուցվածքներ։Ֆունկցիոնա-

լիզմը այն ոճն էր, որ համապատասխանում էր

այդպահանջարկին։

Ֆունկցիոնալիզմըկարելիէթվագրել1920-ից

մինչև 1930-ները: Մոդեռնիստական, կամ ժա

մանակակից ճարտարապետության հիմնական,

որոշիչդրույթըդրագործառութայինկամֆունկ

ցիոնալ բաղկացուցչի առաջնահերթությունն է:

Ըստայսնորուղղության,ճարտարապետության

կարևորագույն խնդիրը կառուցվող շինության

ճիշտ,լավկազմակերպվածուլավհաշվարկված

գործառույթիապահովումնէ:Այսկարևորագույն

գաղափարըիշխեցսկսածXXդարիսկզբից,ևոչ

միայն ճարտարապետության մեջ,այլև մշակու-

յթի այլ ասպարեզներում` գրականության, փի-

լիսոփայության, տեխնիկայի, նորաձևության և

այլն: Սա մի շրջադարձայինփուլ էր դեպի ժա-

մանակակից մտածողությունը: Ըստ դրա, ճար-

տարապետությունը պարտավոր է լինել պարզ,

ասկետիկ, ռացիոնալ, առանց կեղծիքի և ստի,

առանց ավելորդությունների։ Հրաժարում դեկո-

րատիվհարդարանքից,դրահաշվին՝ավելիէժան

շինարարություն:Այսշրջանումճարտարապետ-

ների ուշադրության կենտրոնում կենսական

կարևորությունունեցողօբյեկտներիկառուցումն

էր,ինչպիսիքէինհիվանդանոցները,դպրոցները,

բնակելի շենքերը, խանութները, նաև կահույքը,

կենցաղային իրերը ևտեխնիկան,այսինքն հա-

սարակմարդուկյանքիհամարառաջինանհրա-

ժեշտության շինությունները,այլ ոչ թեպալատ-

ներնուդղյակները:Ֆունկցիոնալիզմըբացառիկ

մարդասիրականուղղությունէր:

Ֆունկցիոնալիզմը շատ լայն, ընդգրկուն

ոճայինուղղությունէ,այնիրմեջէառնումմաս-

նավորապեսԲաուհաուզշարժումը,օրգանական

ճարտարապետությունը, միջազգային ոճը, մա-

սամբմետաբոլիզմիուղղությունը:

Ֆունկցիոնալիզմն իր մոտեցումներով մեծ

մասամբհամընկնումէնույնժամանակամիջոցին

Խորհրդային Միությունում ծավալվող կոնստ-

րուկտիվիզմի հետ, քանի որ Ֆունկցիոնալիզմի

կառույցներում, ինչպես և կոնստրուկտիվիստա-

կաններում,շենքիկառուցվածքըբացահայտորեն

արտահայտվումէդրաարտաքինկերպարում:

Բաուհաուզում ձևակերպվեց ֆունկցիոնա-

լիզմիգլխավորգաղափարը,այնէ՝ձևըպետքէ

բխիգործառույթից:ԼուիսՍալլիվենինկարելիէ

համարել առաջին ֆունկցիոնալիստը: Լե Կոր-

բյուզյեն ամենահռչակավոր ֆրանսիացի ֆունկ-

ցիոնալիստնէր:Նաասումէր,որտունըմեքենա

էապրելուհամար։Նազարգացրեցարդյունաբե-

րականզանգվածայինբնակելիշինարարության

գաղափարը: Ըստ Լե Կորբյուզյեի, ժամանա-

կակից ճարտարապետությունը պետք է ունենա

ճկուն հատակագծում, ճակատների ազատ հո-

րինվածք,հարթ,օգտագործվողտանիք,ժապա-

վենաձևպատուհաններևպետքէկանգնեցված

լինիհիմնահողիցբարձր՝հենարաններիվրա:

Ֆունկցիոնալիզմիխոշորներկայացուցիչներ

ենՎալտերԳրոպիուսը,ԼյուդվիգՄիսվանդեր

Ռոեն,ԳուստավՄեյերը, ԷրիխՄենդելսոնը, Լե

Կորբյուզյեն,ՅակոբԱուդը,ՌիխարդՆոյտրան,

ԱլվարԱալտոն,ՀանսՇարունը,ԲրունոՏաուտը

ևուրիշները:

ՍկսածXXդարիկեսերիցֆունկցիոնալիզմը

ենթարկվում է որոշ փոփոխությունների և զար-

գացումների, սկիզբ տալով էքսպրեսիոնիզմին,

օրգանական ճարտարապետության ծայրահեղ

դրսևորումներին:

Ֆունկցիոնալիզմիբնորոշգծերը.

•	 Գործառութայինպահանջներիխորուսում-
նասիրումևկիրառում:

•	 Սանիտարա-հիգիենիկ խնդիրների նկատ-
մամբընդգծվածուշադրություն:

•	Ստանդարտների վրա հիմնված նա-

ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼԻԶՄ,19201930թթ.

«Ձևըմիշտպայմանավորվածէգործառույթով»։
ԼուիսՀենրիՍալլիվեն
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խագծում:

•	 Հավաքովի կառուցվածքների, շինարարա-
կան մանրամասների գործարանային ար-

տադրություն: Զանգվածային շինարարա-

կանարտադրանքիկիրառում։

•	Խմբային ստեղծագործական նախա-

գծայինաշխատանք:

•	 Մասնագիտական կրթության վերանայում
ևվերաիմաստավորում:

•	Ասիմետրիկ ծավալների գործածում`

ըստ ներքին տարածությունների գործա-

ռութայինբաժանումների:

•	Գծային կառուցապատում՝ սենյակների

հավասարաչափարևահարմանհամար:

•	 Մեծածավալ ապակեպատ բացվածքներ,
ժապավենաձևպատուհաններ:

•	Ճկուն, փոփոխվող հատակագծում, ունի-
վերսալտարածքներինախագծում`փոփո-

խություններիհնարավորությամբ:

•	 Հիմնական նյութը` երկաթբետոն, ապակի,
ավելիհազվագյուտ`աղյուս:

•	Ընդարձակամբողջականմակերեսներ:Բե-
տոնի գույնը գերակշռող, երբեմն ներկված

դեղինևսպիտակ:

•	 Հենարանների վրա կանգնեցված տուն

(Կորբյուզյեիգաղափարը):

Oրինակներ

	Միությունների կենտրոն (Центросоюз)
Մոսկվայում,1928-1936,ճ-տԼեԿորբյուզյե,

ֆունկցիոնալիզմը և կոնստրուկտիվիզմը

համատեղված:

	Վիլլա Սավոյ Պուասսիում, Ֆրանսիա,

1928-31թթ.,ճ-տԼեԿորբյուզյե:

	ՖրանսվորթՀաուզՊլանոյում,ԱՄՆ, 1950
թ.,ճ-տԼ.ՄիսվաբդերՌոե։

	ՈւիվերբիլդինգՎաշինգտոնում,1968,ճ-տ
Մ.Բրեյեր։

	Ֆագուս Ուորկս (Fagus Works) գործարա-

նի շենքը Ալֆելդ քաղաքում, Գերմանիա,

1911-1913թթ., ճ-տներՎալտերԳրոպիուս

ևԱդոլֆՄեյեր։

ՀԱՐՑԵՐ

1. Ինչպե՞ս կարելի է բնութագրել Մոդեռնիզմը

որպեսհասարակականևարվեստիերևույթ։

2. Ովքե՞րէինՄոդեռնիզմիհիմնադիրները։

3. Որո՞նք են ֆունկցիոնալիզմի կենտրոնական

գաղափարը։ևբնորոշգծերը։

4. ԽորհրդայինՄիությունումո՞րճարտարապե

տական ուղղության հետ է զուգահեռվում

ֆունկցիոնալիզմը։

5. Ովքե՞ր են ամենակարկառուն ֆունկցիոնա

լիստճարտարապետները։

6. Ի՞նչ ֆունկցիոնալիստական շինություններ

գիտեք։

Նկար193.ՎիլլաՍավոյ(VillaSavoye),ճ-տԼեԿոր-
բյուզյե:

Նկար192.ՖագուսՈւորկս(FagusWorks)գործարա-
նիշենքը,1911-1913թթ.,ճ-տներՎալտերԳրոպիուս
ևԱդոլֆՄեյեր:
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Բաուհաուզը141 Գերմանիայում 1919-1933

թվականներին գործող բարձրագույն ճարտա-

րապետական և գեղարվեստա-արտադրական

դպրոց էր, որը մեծ ավանդ ունեցավ ժամանա-

կակից ճարտարապետության, դիզայնի, կեր-

պարվեստի և կիրառական արվեստի մեջ նոր՝

ավանգարդիստական գաղափարների տարած-

ման գործում142: Այս դպրոցում հավասարապես

արժևորվում էին կերպարվեստն ու կիրառական

արվեստը։ Դպրոցի հիմնադիրները շրջանառու-

թյան մեջ դրեցինարտադրական դիզայնի հաս-

կացությունը, նրանք ուզում էին, որ զանգվա-

ծայինարտադրությանիրերըլինեննույնքանգե-

ղեցիկուհարմարավետ,ինչպեսձեռակերտիրե-

րը։Այստեղէինաշխատումայնպիսիականավոր

արվեստագետներ, ինչպիսիք էինՊաուլԿլեյեն,

Մոնդրիանը, Վասիլի Կանդինսկին, Վալտեր

Գրոպիուսը, Միս վան դեր Ռոեն: Բաուհաուզի

ճարտարապետներըառաջինանգամ մշակեցին

ունիֆիկացված կոնստրուկտիվ մասերից արագ

հավաքվողշինարարականմոդելներ՝միբան,որ

այսօր համատարած կիրառություն ունի շինա-

րարության մեջ։ Բաուհաուզ ոճը Ֆունկցիոնա-

լիստականուղղությանհիմնադիրոճնէ:Նրանք

շրջանառությանմեջդրեցին«Գեղեցիկէայն,ինչ

ֆունկցիոնալ է» և «Արվեստի և տեխնոլոգիայի

նորմիություն»կարգախոսները։

Բաուհաուզումցանկանումէինստեղծելայն-

պիսիվերազգայինդեմոկրատականճարտարա-

պետություն,որնիզորուկլիներլուծելլուրջհա-

սարակականխնդիրներ:Բաուհաուզիհիմնադիր

141Bauhausգերմաներեննշանակումէշինարարության
տուն:
142Բաուհաուզիճարտարապետականգաղափարների
տեսական հիմնավորումը տվել է գերմանացի ճար-
տարապետ Էրնստ Նոյֆերտն իր «Շինարարական
նախագծում» գրքում, որը թարգմանվեց 18 լեզունե-
րով և դարձավ ճարտարապետական նախագծման
դասագիրքուտեղեկատումիքանիսերունդճարտա-
րապետների համար:Տե՛սNeufert,Bauentwurf-dlehre,
Berlin,2015:

ԱնրիվանդեՎելդեինախագծով1911թ.կառուց-

վեց դպրոցի առաջին՝ այսպես կոչված նալաձև

շենքըՎեյմարում:ՀետագայումԲաուհաուզիղե-

կավար դարձավՎալտերԳրոպիուսը, ով 1925-

26-ին նախագծեց և կառուցեց դպրոցի նոր շեն-

քը Դեսսաու քաղաքում: Այս շինության զուսպ,

բայցև էլեգանտ ճարտարապետությունը բացա-

ռիկ խելամտությամբ կազմակերպում է դպրոցի

ուսումնական ընթացքը, այն շատ ֆունկցիոնալ

է։ Արտաքնապես լուծված է երկրաչափական

պարզ ծավալների, հարթպատերի և հայելային

ապակիներիհամադրությամբ:Բաուհաուզդպրո-

ցի շենքը ֆունկցիոնալիզմի լավագույն օրինակ-

ներիցէ:

1928-ին Գրոպիուսին փոխարինեց Հան-

նեսՄայերը,ումօրոքդպրոցիտեսլականըորոշ

փոփոխությունկրեց,նահամարում էր,որճար-

տարապետությունը պետք է ստեղծվի մի քանի

մասնագետների համատեղ աշխատանքով, նա-

խագծմանմեջպետքէմեծուշադրությունդարձ-

նելճշգրիտհամաչափություններինևայլն:1930-

1933-ինդպրոցըղեկավարեցտաղանդավորճար-

տարապետՄիսվանդերՌոեն:

ԱմբողջիրգոյությանընթացքումԲաուհաու-

զըորպեսնորժամանակներիարվեստագետների

կրթօջախմեծհետքթողեցXXդարիարվեստիև

ճարտարապետության մեջ: 1933-ին նացիոնալ-

սոցիալիստների իշխանության կողմից Բաու-

հաուզը լուծարվեց որպես կոմունիզմի գաղա-

փարախոսության տարածող, նրա մասնագետ-

ներիմեծմասըարտագաղթեցԱՄՆ,ուրևշարու-

նակեցիրստեղծագործությունը:

Գերմանական Բաուհաուզ ոճը, ռուսական

կոնստրուկտիվիզմը,չեխականկուբիզմը,միջազ-

գային ոճը, օրգանական ճարտարապետության

ոճըայնքանշատընդհանուրգծերունեն,որեր-

բեմնդրանքշփոթումենևմիավորումմեկանվան

տակ` ֆունկցիոնալիզմ: Բոլոր այդ ուղղություն-

ների ճարտարապետները հրաժարվում էին դե-

կորատիվ հարդարանքից, նախապատվություն

ԲԱՈՒՀԱՈՒԶ,19191933թթ.

«Ժամանակակից,հարմոնիկևկենդանիճարտարապե
տությունըճշմարիտժողովրդավարությանամենաակնառու
նշաննէ»։

 ՎալտերԳրոպիուս
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տալովպարզ,հստակ,մաքուրերկրաչափական

ձևերին՝ կարևորելով գործառութային խնդիրնե-

րը: Բոլոր ուղղություններում կիրառվում էին նո-

րագույնշինարարականտեխնոլոգիաները:

Բնորոշգծերը.

•	 Մինիմումհարդարանք,մաքսիմումգործա-
ռույթ։

•	Ասիմետրիկ հորինվածքներ և կրկնվող սի-
մետրիկհորինվածքներ։

•	 Ներքինտարածություններիառավելագույն
օգտագործում։

•	Հրաժարում պատմական կամ ազգային
ոճավորումից։

•	Երկրաչափականպարզձևեր։
•	 Չեզոքգույներ,հարթմակերեսներ։

Օրինակներ

•	 Բաուհաուզի համալիր Գերմանիայի Դես-
սաուքաղաքում,1925-26թթ.,ճ-տՎալտեր

Գրոպիուս։

•	ԳրոպիուսիտունըԼինկոլնում,1938թ.,ճ-տ
Վ.Գրոպիուս:

•	Իլինոյս նահանգի տեխնոլոգիական ինս-
տիտուտ Չիկագոյում, Միս վան դեր Ռոե,

1956թ.:

ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչէԲաուհաուզը։

2. Ինչպե՞սէինԲաուհաուզումգնահատումկեր

պարվեստըևկիրառականարվեստները։

3. Ովքե՞ր էին աշխատում Բաուհաուզում, ով

քե՞րէիննրաղեկավարները։

4. Ո՞րուղղությանհիմնադիրնէԲաուհաուզոճը։

5. Որո՞նքենԲաուհաուզոճիհիմնականբնորոշ

գծերը։

6. Ի՞նչօրինակներգիտեք։

Նկար195.Իլինոյսնահանգիտեխնոլոգիականինս-
տիտուտՉիկագոյում,ճ-տՄիսվանդերՌոե,1956թ.:

Նկար194.Բաուհաուզիշենքը,Դեսսաու,Գերմանիա։1925-1926թթ.,ճ-տՎալտերԳրոպիուս։
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Ճարտարապետության հիմունքներ

Միջազգային ոճը հավաքական հասկացու-

թյունէ,այնիրմեջէառելճարտարապետության

այնպիսի ուղղություններ, ինչպիսիք են կոնստ-

րուկտիվիզմը, ֆունկցիոնալիզմը, բրուտալիզմը,

ռացիոնալիզմը, Բաուհաուզ ոճը։ Ոճի կարևոր

հատկանիշնայնէ,որազգայինտարրըանտես-

վում է բոլորովին, պատմական հարդարանքը

բացառվումէ։Սրաոչպաշտոնականկարգախո-

սըձևակերպելէՄիսվանդերՌոեն.«Thelessis
more»,այսինքն«որքանքիչ,այնքանլավ»։

1920-ականներից սկսած ֆունկցիոնալիզմի

սկզբունքները լայնտարածումև հետագազար-

գացում ստացան Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում, հա-

րավային Ամերիկայում և Ճապոնիայում։ 1932

թվականինՆյուՅորքումկայացածմիջազգային

ցուցահանդեսի շրջանակներում հրատարակ-

վեցմիգիրք«Միջազգայինոճ»վերնագրով:Այս

եզրույթըընդունվեցև լայնտարածումստացավ

հետագայում,դրանովբնորոշումէին1930-ական-

ների ֆունկցիոնալիստական ճարտարապետու-

թյունը:Պետքէնշել,որմիջազգայինուղղության

հիմնական դրույթները ձևակերպվել էին վերը

նշված Ժամանակակից ճարտարապետության

միջազգային համաժողովում (CIAM) 1928-ին143:

Հետագայումքաղաքաշինությաննորմոտեցում-

ներձևակերպվեցիննաևԱթենքիխարտիայում144

143 Համաժողովում հռչակվեց ժամանակակից ճար-
տարապետության հռչակագիրը՝ խարտիան, որում
հատկապես շեշտադրվում էր ճարտարապետու-
թյան հասարակական կողմնորոշումը, նորագույն
շինարարական միջոցների կիրառումը, ստանդար-
տացումը, տնտեսվարությունը, մատչելի բնակարան-
ներիստեղծումը:
144ԱթենքիխարտիանԼեԿորբյուզյեիկողմիցկազմված
քաղաքաշինական մանիֆեստ է, որն ընդունվեց
CIAM-ի կողմից Աթենքում 1933-ին։ Այն կազմվել էր
աշխարհի 33 քաղաքների կառուցապատմանփորձի
ուսումնասիրության հիման վրա, որի արդյունքում
հիմնովին վերանայվել էին մեծ քաղաքների՝ մեգա-

1933-ին,որտեղառանձնացվեցինքաղաքիերեք

հիմնական, կարևորագույն գործառույթները՝

բնակարան, հանգիստ և տրանսպորտ։  Ֆունկ-

ցիոնալիզմի սկզբունքները արագ տարածվեցին

ևլայնկիրառումստացանամենուր,թեևերբեմն

դրանքկիրառվումէինմեքենայորեն:

Միջազգային ոճը ձևավորվեց «Չիկագոյի

դպրոցի» սկզբունքների հետագա զարգացման

ճանապարհով: Ետպատերազմյան տարինե-

րին այն զանգվածային բնույթ ձեռքբերեց։ Այս

ժամանակաշրջանի առավել հայտնի կառույց-

ներնէինՄիսվանդերՌոեիևՖիլիպՋոնսոնի

մաքուր «տաշված» երկրաչափական երկնա-

քերները։ Այս ոճի ջատագովներն էին անվանի

ճարտարապետներՊիտերՀոպպը,ՊիտերԲե-

րենսը,ՎալտերԳրոպիուսը,ՄիսվանդերՌոեն,

Յակոբուս Աուդը, Լե Կորբյուզյեն և այլոք: Հե-

տագայումԼեԿորբյուզյեինգրավեցճարտարա-

պետության զգայական կողմը, որում շեշտակի

դերակատարություն էր հատկացվում բետոնի

կոպիտ տեքստուրային:  Դա բրուտալիզմն էր,

որինկանդրադառնանքառանձին։Միջազգային

ոճը ներթափանցեց անգամ պահպանողական

ավանդույթների տեր երկրներ, ուր հայտնվեցին

այսպես կոչված «բետոնի պոետները»՝ Լուիջի

ՆերվինԻտալիայումևՕսկարՆիմեյերըԲրազի-

լիայում։ Ժամանակակից ճարտարապետւթյան

մեջ կարևոր դերակատարություն ունեցավ ին-

ժեներՊյերԼուիջիՆերվիիստեղծածնոր,թեթև

և ամուր շինանյութը՝ ամրանացեմենտը145, որը

պոլիսների նոր պայմանների համար մշակված քա-
ղաքաշինականմոտեցումները։
145 Ամրանացեմենտը (արմացեմենտ) երկաթբետոնի
միտարատեսակէ,որումմանրահատիկբետոնիմեջ
տեղադրված է պողպատե ցանց կամ արմատուրա:
Ամրանացեմենտն իր ամրության, ճկունության, թե-
թևությանշնորհիվկարողէընդունելտարատեսակկոր
ձևեր և ծածկել մեծ տարածքներ: Ամրանացեմենտը

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՈՃ,18801960ականներ

«Մասնավոր սեփականությունը անհնար է դարձնում
քաղաքիճիշտհատակագծումը։Մենքչենքունենաբարձր
ճարտարապետություն, քանի դեռ այն ստեղծվում է զուտ
սեփականատիրոջհամար։Երբշահույթնէընդունվումոր
պես քաղաքակրթության շարժիչ ուժ, այդ քաղաքակրթու
թյունըերբեքչիկարողլինելազնիվ»

ՖրենկԼլոյդՌայտ



Պիպոյան Լիլիթ

148

մարզադաշտերևայլմեծածավալշինություններ

ծածկելուհնարավորությունտվեց:Նաառաջինն

էր, ով կարողացավ բարձրարվեստ նրբագեղու-

թյամբ ձևավորել հսկայական բետոնե կառուց-

վածքները,որիհամարնրաստեղծագործություն-

ներըարժանացան«բետոնեպոեզիա»կոչմանը:

1950-ականներինայսոճըարդենկորցնումէիր

կարևորությունը, հատկապես դա զգալի է այդ

տարիների Էէրո Սաարինենի աշխատանքնե-

րում,իսկվերջնականապեսայնդուրսմղվեցաս-

պարեզից պոստմոդեռնիզմի ժամանակաշրջա-

նում՝1970-ականներիվերջից։

Նկար196.IBMՇենքըՉիկագոյում,ճ-տԼյուդվիգ
ՄիսվանդերՌոե,1969թ.:

Բնորոշգծեր.

•	Երկաթբետոնյակառուցվածք:
•	Հրաժարում պատմական կամ ազգային
հարդարանքիցևմեջբերումներից:

•	Անխառն երկրաչափական ձևերի, մաքուր
գծերի, մետաղական և ապակյա հարթ ու

թեթևմակերեսներիգերակայություն:

•	 Ներքին տարածությունները` ընդար-

ձակ, հնարավորինս բաց, միմյանց մեջ

փոխներթափանցող:

լայնորեն կիրառվում է ոչ միայն շինարարական,
այլև ինժեներական ասպարեզում` նավերի, նավա-
հանգիստների, նաև խողովակների և այլնի պատ-
րաստմանհամար:

Օրինակներ

•	ԾխախոտիգործարանԼինցում,1932-36թ.,
ճ-տՊիտերԲերենս:

•	 ՍիգրեմԲիլդինգՆյուՅորքում,1958թ.,ճ-տ
ՄիսվանդերՌոե:

•	 IBMՊլազաՉիկագոյում,1969թ.,ճ-տՄիս

վանդերՌոե:

•	 Հարվարդիհամալսարանիկրթականկենտ-
րոն Քեմբրիջում, 1950 թ., ճ-ներ Վ. Գրո-

պիուսևուրիշներ:

•	Սպորտի Փոքր պալատ Հռոմում, 1957-59
թթ.,ճ-ներՊ.Լ.Նեռվի,Ա.Վիտելոցցի:

•	Սբ. Մարիայի վերափոխման տաճարը

Սան-Ֆրանցիսկոյում, 1971, ճ-ներ Լուիջի

Նեռվի,ՊյետրոԲելուչի,ՋոնՄայքլԼի,Փոլ

ՌայնևԱնգուսՄկ-Սվինի։

•	Ֆլամինիո օլիմպիական մարզադաշտը

Հռոմում,1958-59թթ.,Պ.Լ.Ներվի:

ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞րն է միջազգային ոճի ամենացայտուն

հատկանիշը։

2. Ո՞րոճիշարունակություննէկազմումմիջազ

գայինոճը։

3. Ի՞նչոճերէիրմեջառնում«Միջազգայինոճ»

հասկացությունը։

4. Ովքերենայդոճիներկայացուցիչներըճար

տարապետությանմեջ։

5. Ի՞նչէնշանակում«բետոնեպոեզիա»։

6. Որո՞նքենմիջազգայինոճիբնորոշգծերը։

7. Ի՞նչօրինակներգիտեք։
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Ճարտարապետության հիմունքներ

Նկար197.ա,բ,գ.Սբ.ՄարիայիվերափոխմանտաճարՍան-Ֆրանցիսկոյում,ճ-ներՊյեր-ԼուջիՆերվի,Պյետ-
րոԲելուչի,ՋոնՄայքլԼի,ՓոլՌայն,ԱնգուսՄըկ-Սվինի։Ընդհանուրտեսքևինտերիերիհատվածներ։
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Օրգանականճարտարպետությանսկզբունք-

ներն առաջինը ձևակերպեց Չիկագոյի դպրոցի

ներկայացուցիչ Լուիս Սալլիվենը, ով քննադա-

տում էր էկլեկտիզմը և «օրգանական» եզրույթն

օգտագործելովուզումէրհաստատելգործառույ-

թիևճարտարապետականձևիմիջևեղածօրգա-

նականկապը:Հիմնվելովկենսաբանությանէվո-

լյուցիոնտեսությանվրա,նապնդումէր,որձևնու

գործառույթըանբաժանեն։

Նրա գաղափարները շարունակեց զարգաց-

նելՖրենկԼլոյդՌայտը,նագտնում էր, որ լավ

ճարտարապետությունը բացահայտում է նյութի

աշխատանքըևօրգանապեսկապվումէշրջակա

միջավայրի հետ, ամեն անգամ ստանալով նոր

ձև ըստ ֆունկցիոնալ խնդիրների և առաջարկ-

վածտարածականուբնականպայմանների:Նա

պարզեցման և ընդհանրացման կողմնակից էր

ճարտարապետության մեջ։ Օրինակ, նաասում

էր, որ արվեստում, կենցաղում և ճարտարապե-

տությանմեջ լավէունենալմեկմեծիր՝բազում

փոքրիրերիփոխարեն,պետքէընտրելարտա-

հայտիչ ձևեր ու մաքուր գույներ: Հակադրվելով

ֆունկցիոնալիզմի ծայրահեղ խիստ դրսևորում-

ներին,նաևիրգաղափարակիցներըազատհո-

սող, չընդհատվող ներքին տարածությունների

սիրահարէին:Նալայնորենկիրառումէրերկաթ-

բետոնն ու ապակին: Մերժելով զարդարանքը,

Ռայտը պնդում էր, որ ճարտարապետությունը

նախևառաջ ծավալատարածական արվեստ է,

ևմեծուշադրությունէրդարձնումբնությանհետ

կապինուբնականպայմանների լավագույնօգ-

տագործմանը: Նրա նախագծած մենատների

ոճը երբեմն անվանում են «տափաստանների

ոճ»:Այնմինիմալիստականէ,շեշտակիորենհո-

րիզոնական,ինչովկարծեսկրկնումէամերիկյան

տափաստաններիհորիզոնիգիծը:

Այս ուղղության նշանավոր ներկայացուցիչ-

ներ են նաևֆիննացիանվանիճարտարապետ-

ներ Ալվար Աալտոն և Էէրո Սաարինենը: Այս

հեղինակները հիմնականում նախագծում էին

քաղաքներից դուրս՝ բնության գրկում ծվարած

մենատներ: XX դարի կեսերին նրանք հարեցին

ավելիընդգրկուն«միջազգայինոճին»:

Օրգանական ճարտարապետությունը հիմ-

նականումօգտագործում է բնական շինանյութը

և,ինչպեսարդեննշվեց,կարևորումճարտարա-

պետության սերտ կապը բնության հետ: Օրգա-

նականճարտարապետությանուշևփոխակերպ-

վածձևընորօրգանականոճնէ,կամբիո-տեքը,

որումկառույցիևբնությանկապնապահովվումէ

շենքիծավալներնուձևերըհարմարեցնելովբնու-

թյանձևերին, երբեմն ուղղակի կրկնօրինակելով

դրանք:

Բնորոշգծեր.

•	Բնակելի տան առանձին հատվածների և
սենյակների քանակը հնարավորինս պա-

կասեցված:

•	 Տան ծավալը հորիզոնական ուղղությամբ
ձգված: Կայուն միջնորմների փոխարեն՝

շարժականվահանակներ,իրարամեջբաց-

վողներքինտարածություններ:

•	 Տանհամաչափություններըմարդումարմնի

ՕՐԳԱՆԱԿԱՆՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ,19201950թթ.

«Յուրաքանչյուրմեծճարտարապետնաևմեծպոետէև
իրժամանակաշրջանիուրույնմեկնաբանողը»։

ՖրենկԼլոյդՌայտ

Նկար198.«Տուն-ջրվեժ»ԿաուֆմաննիտունըՊեն-
սիլվանիա-Վուդսում,ԱՄՆ,1936թ.,ճ-տՖ.Լ.Ռայտ:
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չափերինհամապատասխան:

•	 Խուսափում հակահիգիենիկ

գետնահարկերից, շենքը բարձ-

րացվումէգետնիմակերևույթից

և դրվում որմնախարսխի վրա:

Հիմքերի խորությունը պակա-

սեցվածէ:

•	 Բացվածքների չափերը համա-
պատասխան էմարդումարմնի

չափերին, որպես պատի նյութ

օգտագործվումէնաևապակին:

•	Ջեռուցման, օդափոխության,

ջրամատակարարմանսարքերը

մատուցվումենորպեսճարտա-

րապետականմանրամաս:

•	 Կահույքը՝պարզ:
•	 Նախապատվություն է տրվում
ուղիղմաքուրգծերինևուղղան-

կյուններին:

•	Ոչ մի հեծան, ոչ մի սյուն, քիվ,
անտաբլեմենտ, որմնամույթ՝ ոչ

միմանրամասչավելացնել:

•	Պատերը, առաստաղները, հա-
տակները չընդհատվելով փո-

խանցվումենմիսենյակիցմյու-

սը:

•	«Ոչ մի դեկորատոր չհրավիրել,
նաանպայմանխոպոպներկա-

վելացնի»-ՖրենկԼլոյդՌայտ:

•	Տրոհված ձևերից ձգտել դեպի
ամբողջականձևերը:

Օրինակներ

	ՌոբիիտունըՉիկագոյում,1909
թ.,ՖրենկԼլոյդՌայտ:

	ԳուգենհայմիթանգարանըՆյու
Յորքում,1944-1956թթ.,ճ-տՖ.

Լ.Ռայտ:

	Կաուֆմաննի տունը Պալմ

Սպրինգսում,ԱՄՆ,1947թ.,ճ-տ

ՌիչարդՆոյտրա:

	«Տուն-ջրվեժ» Կաուֆմաննի

տունըՊենսիլվանիա-Վուդսում,

ԱՄՆ,1936թ.,ճ-տՖ.Լ.Ռայտ:

ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչ է արտահայտում «օրգանական» բառը

ոճիանվանմանմեջ։

2. Ովքե՞րէինայսոճովաշխատողառաջատար

ճարտարապետները։

3. Որո՞նք են օրգանական ճարտարապետու

թյանբնորոշգծերը։

4. Ի՞նչօրինակներգիտեք։

Նկար199.ա,բ,գ.Գուգենհայմիանվանժամանակակիցարվեստի
թանգարանՆյուՅորքում,1959թ.,ճ-տՖ.Լ.Ռայտ:Ընդհանուր
տեսքևինտերիերիհատվածներ:
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կարևորում էին շենքի գործառույթը և դրա գե-

ղարվեստականկերպարըդուրսէինբերումշեն-

քի ներքին ֆունկցիոնալ բաժանումներից, ապա

կոնստրուկտիվիստները՝ նույնքան կարևորելով

գործառույթը, կառույցիկերպարըբխեցնում էին

նրակառուցվածքից(կոնստրուկցիայից):

Նկար200.Երրորդինտերնացիոնալիաշտարակը,
1919թ.,ճ-տՎլադիմիրՏատլին:

Կոնստրուկտիվիզմի146նախակարապետներն

էինՀախճապակյապալատը,Էյֆելիաշտարակը,

այսինքնայն շինությունները, որոնցում կառուց-

վածքըմերկէ,չքողարկված,ևհենցկառուցված-

քով է բնորոշվում շինության գեղարվեստական

146Constructioլատիներենից`կառուցում

կերպարը: Առաջին կոնստրուկտիվիստներից

էինֆրանսիացիՏոնիԳառնյեն147ևգերմանացի

Պետեր Բերենսը148: 1918-ին վերջինիս աշակեր-

տածԼեԿորբյուզյեն ևԱ.Օզանֆանը հրապա-

րակեցին«Կուբիզմիցհետո»մանիֆեստը,որում

զարգացնումէինայնթեզը,որկուբիզմիկողմից

առաջքաշվածկառուցվածքայինմտածողությու-

նը պետք է արտահայտվի անխտիր բոլոր ար-

վեստներում149։ Ճարտարապետության առումով

դա նշանակում էր. նախ տեսնել կառուցվածքը

ներսից,ևերկրորդը՝գործառույթըդիտարկելոր-

պեսճարտարապետությանամենակարևորբաղ-

կացուցիչ:Նրանքհավատումէին,որճարտարա-

պետությունը կոչված է ստեղծել նոր միջավայր

մարդուհամարևկազմակերպելնրակյանքը:

Եվրոպայումկոնստրուկտիվիզմնիհարկեու-

նեցավհետևորդներ,որոնցթվումէրնաևՎալտեր

147 Տոնի Գառնյեն մանրամասնորեն մշակել է կա-
տարյալ քաղաքի գաղափարը, որը ներկայացրել է
«Une cite՛ industrielle» գրքում 1918-ին:Դրահիմքում
ընկած է ֆունկցիոնալ գոտիավորման սկզբունքը:
Նախագծել է Լիոնի Օլիմպիական մարզադաշտը,
1913-1916,ևծածկածշուկան,1905,որըհետագայում
վերածվել է իր անունը կրող համերգասրահի Halle
Tony-Garnye:
148ՊետերԲերենսըհամարվումէարդյունաբերական
դիզայնի հիմնադիրներից մեկը: Աշխատել է որպես
ճարտարապետ, նկարիչ, ձևավորել է գրքեր, մշա-
կելէտառատեսակներՅուգենդստիլի (գերմանական
մոդեռնի) ոճով, նաև նույն ոճով կատարել է ճար-
տարապետական նախագծեր (իր սեփական տունը
Դարմշտատում,1901):Ստեղծագործելէնաևնորդա-
սականության ոճով (Գերմանական դեսպանության
շենքը Պետերբուրգում, 1911): Կոնստրուկտիվիստա-
կան ոճով նախագծել է արդյունաբերական և օֆի-
սային շենքեր (AEG կոնցեռնի բոլոր շենքերըԲեռլի-
նում,1907):Նրաարվեստանոցումենսկսելաշխատել
այնպիսի ականավոր ճարտարապետներ, ինչպիսիք
ենԼեԿորբյուզյեն,ՎալտերԳրոպիուսը,Միսվանդեր
Ռոեն:
149 Ozenfant ет Janneret, Après le cubisme, Paris, 1918.

ԿՈՆՍՏՐՈԻԿՏԻՎԻԶՄ,19101930ԱԿԱՆՆԵՐԻՎԵՐՋ

«Իմլավագույնգործիքներնենեղելսիմետրիայիսահ
մաններից դուրս սիմետրիան, անկյունագծի անսահման
առաձգականությունը, եռանկյունու լիակատար նիհարու
թյունըևբարձակիանկշիռծանրությունը»։

ԿոնստանտինՄելնիկով
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Գրոպիուսը,բայցայնիրապես լայնտարածում

ստացավ Խորհրդային Միությունում: Այստեղ

կոնստրուկտիվիզմը զարգանում էր եվրոպական

ֆունկցիոնալիզմինզուգահեռևըստէությաննրա

երկվորյակեղբայրնէր:Կոնստրուկտիվիզմըհե-

ղափոխական Ռուսաստանի առաջին տասնա-

մյակի գեղարվեստական գաղափարախոսու-

թյունն էր, որի նպատակն էր նոր` կոմունիստա-

կանկենցաղիկազմակերպումը՝նորտեխնոլոգի-

աների հիման վրա և նոր ճարտարապետական

գաղափարներիշուրջ:

Կոնստրուկտիվիզմնինքնինհեղափոխական

ուղղություն էր: Այն հակադրվում էրատելիան-

ցյալին,քարոզումասկետիկպարզկենսակերպը`

ի հակադրություն բուրժուազիայի ցոփությանը:

Խորհրդայինկոնստրուկտիվիզմըծավալվեցնաև

կերպարվեստում, կիրառականարվեստում, թա-

տերականարվեստում,սակայնամենավառար-

տահայտությունը ստացավ ճարտարապետու-

թյան մեջ: Դրա գլխավոր գաղափարներն էին.

արվեստըկապելարդյունաբերությանհետևծա-

ռայեցնել մարդու կենսական կարիքներին, ար-

վեստը դարձնել արտադրանք և արտադրանքը

դարձնել արվեստ: Անգամ արվեստագետ բառը

նրանքփոխարինումէինվարպետբառով:Ճար-

տարապետությունն իր վրա էր վերցնում մարդ-

կանցկյանքընորովիկազմակերպելուառաքելու-

թյունը։Կոմունաները`համակեցությանսկզբուն-

քով նախագծված բնակելի շենքերը՝ ընդհանուր

խոհանոց-ճաշարանով,մանկապարտեզովևայլ

ընդհանուր օգտագործման ծառայություններով,

խորհրդայինկոնստրուկտիվիզմիծնունդէին:

Այսուղղությանգաղափարներիօրրանդար-

ձան գեղարվեստի և ճարտարապետության

դպրոցները150:Կոնստրուկտիվիզմեզրույթնառա-

ջինանգամհայտնվեցնկարիչևտեսաբանԱ.Մ.

Գանի նույն անունը կրող գրքում: Խորհրդային

կոնստրուկտիվիստներ էին Վեսնին եղբայրնե-

րը,Մ.Գինզբուրգը,Ի.Լեոնիդովը,Լ.Լիսիցկին,

Կ.Մելնիկովը,Վ.Տատլինը,Ի.Գոլոսովը,Ն.Լա-

150 ВХУТЕМАС- Высшие художественно-технологи-
ческие мастерские, ИНХУК- Институт художествен-
ной культуры. Կոնստրուկտիվիզմի գաղափարներն
արտահայտվածենԱ.Վեսնինի«Կրեդո»հոդվածում,
որումնաշարադրելէИНХУК-իսկզբունքայինդրույթ-
ները; կոնստրուկտիվիզմի հիմնարար աշխատու-
թյուններ են համարվում Մ. Յ. Գինզբուրգի «Ոճ և
դարաշրջան»,Ա.Գանի«Կոնստրուկտիվիզմ»գրքերը,
նաևՆ.Պունինի,Բ.Արվատովիաշխատությունները:

դովսկին և այլոք: Ալ. Վեսնինի արտահայտու-

թյամբ, «ժամանակակից արվեստագետների

ստեղծած իրերը պետք է իրենցից ներկայաց-

նեն մաքուր կառուցվածք`առանց կերպարային

ավելորդությունների»151:Այսուղղությանկարևո-

րությունը հասարակության համար կայանում

էնրանում,որայն,ինչպեսևֆունկցիոնալիզմը,

առաջէրքաշումտիպայիննախագծմանևշինա-
152րարականարտադրանքիգաղափարը:

Կոնստրուկտիվիզմի վրա մեծ ազդեցություն

են թողել 1910-ականների կերպարվեստի այն-

պիսինորարարականուղղություններ, ինչպիսին

էին կուբիզմը, ֆուտուրիզմը, սուպրեմատիզմը,

պուրիզմըևայլն:Ռուսականկոնստրուկտիվիզմի

ամենահամարձակնախագծերը,որունեինզուտ

գեղարվեստական-տեսական նշանակություն,

մնացինթղթիվրակամմակետիձևովևկազմեցին

կոչված թղթային ճարտարապետությունը, որի

վառ օրինակներն ենՎ.Ե. Տատլինի կուբո-ֆու-

տուրիստական կառուցվածքները: Դրա կողքին

զարգանումէրխիստ,նպատակահարմարության

կոնկրետ խնդիրներ լուծող կոնստրուկտիվիս-

տական ճարտարապետությունը, որի գլխավոր

նախագիծը կարելի է համարել նույն Տատլինի

«Երրորդ ինտերնացիոնալ» մետաղական աշ-

տարակը։Այսնախագծիազդեցությանուժըմեծ

էր, և այն կբազմապատկվեր իրականացված

կառույցում, և դրա գեղարվեստական հզոր ար-

տահայտչականությունը պայմանավորված էր

զուտկառուցվածքայինինքնատիպությամբ:Այն

խորհրդանշում էրտիեզերական մասշտաբի կո-

մունիստական վերակառուցման գաղափարը:

Ցավոք,այդհզոր,գերարտահայտիչնախագիծն

այդպեսէլչիրականացվեց:

Այսպիսով, խորհրդային կոնստրուկտիվիզմը

հեղափոխական գաղափարների կրող էր և ժո-

ղովրդինառաջարկում էրպարզ,հարմարավետ,

որևէ պաճուճանքից զուրկ ճարտարապետու-

թյուն՝ անցյալի ճոխացված շինությունների փո-

խարեն: Ինչպես արդեն նշվեց, 20-30-թվական-

ներիկոնստրուկտիվիզմըհիմնվումէրնորշինա-

րարականհնարավորություններիվրաևայսուղ-

ղությանհիմքերըպետքէփնտրելայդժամանա-

կաշրջանիբուռնզարգացողարդյունաբերության

մեջ,որըշատէրոգևորումճարտարապետներին:

151 Мастера советской архитектуры об архитектуре. 
Под ред. Бархина М. Г., Иконникова А. В. и др., том 2, 
Искусство. Москва, 1975. с. 13.
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Իդեալականացնելով նոր հնարավորություննե-
րը,նրանքնկատելիարհամարհանքէինտածում
ավանդականշինարարականմեթոդներինկատ-
մամբ:

Կոնստրուկտիվիզմն իր տեղն ունի նաև
Խորհրդային Հայաստանի ճարտարապետու-
թյունում: ВХУТЕМАС-ի շրջանավարտներ
Գևորգ Քոչարը, Կարո Հալաբյանը, Միքայել
Մազմանյանը Երևանում հիմնեցին արվեստա-
նոց,որումկատարումէինկոնստրուկտիվիստա-
կաննախագծեր:Պետքէնշելսակայն,որիրենք
իրենց չէին անվանում կոնստրուկտիվիստ, այլ
կոչումէինպրոլետարականճարտարապետներ:
Նրանց հարում էին Խորհրդային Հայաստանի
մայրաքաղաքի առաջին գլխավոր ճարտարա-
պետ Նիկողայոս Բունիաթյանը, հետագայում
նաևՏ.Երկանյանը,Ս.Սաֆարյանը,Օ.Մարգա-
րյանը,Ա.Ահարոնյանը153:

Հայկական կոնստրուկտիվիզմն ուներ տե-
ղայիննկարագիր,ինչովտարբերվումէրռուսա-
կանից՝ հատկապես սկզբնական շրջանում: Հա-
յաստանում բետոնի փոխարեն, որը ռուսական
կոնստրուկտիվիզմի հիմքն էր կազմում, շարու-
նակումէինօգտագործելքարըորպեսշինանյութ,
քանիորայնառատէրուէժան։Սրանիցբխում
ենմնացածտարբերությունները.լայնժապավե-
նաձևպատուհաններիփոխարեն,որոնցմիջոցով
ռուսկոնստրուկտիվիստներըջանումէիններքին
տարածությունները բացել դեպի դուրս, հայկա-
կան կառույցներում փոխարինվում են միջնա-
պատերով ընդհատվող պատուհանների շար-
քերով,բացվածքներնըստէությանմեծչեն,ներ-

1531929-ինհայկոնստրուկտիվիստներըհիմնեցինՀա-
յաստանիպրոլետարականճարտարապետներիմիու-
թյուն– ОПРА (Общество пролетарских архитекторов):

քինտարածություններըներփակենևդրանցում
բացակայումէտարածությանանընդհատության
սկզբունքը:Պատը,որռուսականկառույցներում
կարծեսչեզոքացվումէր,հայկականներում,հա-
կառակը, շեշտվում էր: Քարե շենքերը Հայաս-
տանում, հատկապես սկզբնական շրջանում,
արտաքինից սվաղվում էին մոխրագույն ցեմեն-
տե սվաղով, որըարտաքնապես նմանեցնում էր
դրանք բետոնե կառույցներին:Միևնույն ժամա-
նակհայկականշինություններումպահպանվում
էինկոնստրուկտիվիզմիայնպիսիսկզբունքները,
ինչպիսիքենգործառույթիկարևորությունը,ար-
տաքին ճարտարապետության օրգանական
կապըներքինկառուցվածքիհետ,ազատհենա-
րանների և հարթ տանիքների կիրառումը, աս-
տիճանավանդակիծավալիդուրսբերումը՝որպես
հորինվածքայինկարևորմասևայլն:1932թվա-
կանից հետո եկած ժամանակամիջոցի առնչու-
թյամբ կարելի է խոսել ետկոնստրուկտիվիզմի
մասին (Հայաստանում՝ Արմէներգոյի շենքը,
1937,հեղ.Ս.Սաֆարյան;«Մոսկվա»կինոթատ-
րոնիշենքը,1933,հեղ.Գ.ՔոչարևՏ.Երկանյան,
հանրախանութի շենքը, 1935-36, հեղ. Գ. Քո-
չար և Տ. Երկանյան, Մ. Մազմանյան, Ա. Ահա-
րոնյան, բոլորը Երևանում և այլն): Ետկոնստ-
րուկտիվիստական կառույցների հորինվածք են
թափանցում որոշ դեկորատիվություն և դասա-
կանության տարրեր։ 1937-ից հետո հաստատ-
վեցևպաշտոնապեսխրախուսվեցխորհրդային
նորդասականությունը, որը Հայաստանում ունե-
ցավշեշտվածազգայինբնույթևորըվերջդրեց
կոնստրուկտիվիզմին։

Բնորոշգծերը.

•	 Ռացիոնալություն, օգտավետություն,

տնտեսվարություն:

Նկար201.Ռուսակովիանվանբանվորներիակումբը
Մոսկվայում,1929թ.,ճ-տԿ.Մելնիկով:

Նկար202.Ս.Մ.Զուևիանվանմշակույթիպալատ
Մոսկվայում,1928թ.,ճարտարապետԻլյաԳոլոսով:
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Ճարտարապետության հիմունքներ

•	 Խիստևլակոնիկերկրաչափականձևեր:

•	Արդյունաբերական ճարտարապետության
ձևերիմեխանիկականփոխանցումբնակե-

լիևհասարակականշենքերին:

•	 Կուբիզմի գաղափարների մարմնավորում
ճարտարապետությանմեջ:

•	Ավանգարդայինձևերիևնորգործառույթի
մշակում՝ տուն-կոմունա, խոհանոց-գործա-

րան,աշխատանքիպալատ,բանվորական

ակումբևայլն:

•	Պրոլետարականգեղագիտություն:
•	 Բետոնեճարտարապետություն:
•	 Հարթտանիք:
•	 Շենքը՝դրածհենարաններիվրա:
•	Աշտարակաձև դուրս ցցված ծավալներ,
հիմնականումաստիճանավանդակներ:

•	 Ծավալուն ուղղաձիգ կամ հորիզոնական
ժապավենաձևպատուհաններ:

Օրինակներ

	ԶուևիանվանակումբիշենքԼեսնայափո-
ղոցում Մոսկվայում,1927-29 թթ., ճ-տ Իլյա

Գոլոսով:

	Ռուսակովի անվան բանվորական ակումբ
Մոսկվայում,1929թ.,ճ-տԿ.Մելնիկով:

	Մելնիկովի տունը Կրիվոարբատսկի

նրբանցքում Մոսկվայում, 1927-29 թթ., Կ.

Մելնիկով:

	«Երրորդ կոմունիստական ինտերնացիո-
նալիաշտարակինախագիծևմանրակերտ,

1919թ.,ճ-տՎ.Տատլին:

	Ճ-տԻվանԼեոնիդովինախագծերը՝բոլորը
չիրականացած:

	Լիխաչովի անվան գործարանի մշակույթի
պալատ Մոսկվայում,1930-37 թթ., Ա. և Վ.

Վեսնիններ:

	Շինարարների ակումբ (այժմ Ստանիս-
լավսկու անվան ռուսական թատրոնի և

Օլիմպիական կոմիտեի շենքերը այժմյան

ԱբովյանփողոցիվրաԵրևանում),1929-31

թթ., ճ-ներ Կ. Հալաբյան, Մ. Մազմանյան,

Գ.Քոչար:

	Բնակելի թաղամաս Սինթետիկ կաուչու-

կի գործարանի աշխատավորների համար

Երևանում,1932-33թթ.,ճ-ներՀ.Մարգարյան,

Ս.Սաֆարյան,Մ.Մազմանյան,Գ.Քոչար:

	Հայկական ՍՍՀ Պետական անվտանգու-
թյանկոմիտեի շենքՆալբանդյանփողոցի

վրաԵրևանում,ճ-տԳևորգՔոչար:

Նկար203.ՀանրախանութիշենքըԵրևանում,1935-
36,հեղ.Գ.ՔոչարևՏ.Երկանյան,Մ.Մազմանյան,
Ա.Ահարոնյան։

Նկար204.ՇինարարներիակումբԵրևանում,1928-29
թթ.,ճ-ներԵ.Քոչար,Կ.Հալաբյան,Մ.Մազմանյան:

ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞ր տարիներին և որտե՞ղ առավել տարա

ծումստացավկոնստրուկտիվիզմը։

2. Ովքե՞րենգրել«Կուբիզմիցհետո»մանիֆես

տըևորո՞նքենդրահիմնականերկուդրույթ

ները։

3. Արվեստիո՞րուղղություններիազդեցությամբ

ձևավորվեցկոնստրուկտիվիզմը։

4. Ովքե՞րէինամենանշանավորճարտարպետ

կոնստրուկտիվիստները Խորհրդային Ռու

սաստանումևՀայաստանում։

5. Ի՞նչէ«թղթե»ճարտարապետությունը։

6. Ո՞րն էր կոնստրուկտիվիզմի հիմնական

կրթականօջախը։

7. Ինչո՞վէտարբերվումհայկականկոնստրուկ

տիվիզմըռուսականից։

8. Որո՞նքենկոնստրուկտիվիզմիբնորոշգծերը։

9. Ի՞նչօրինակներգիտեք։
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Ար-դեկոուղղությանանվանումըծագելէՓա-

րիզում1925թվականինկայացածդիզայնիցու-

ցահանդեսիանվանումից,որտեղցուցադրվեցին

Եվրոպայիարդյունաբերական և ճարտարապե-

տականդիզայնիլավագույննմուշները154:

Ար-դեկոն գոյատևեց երկու համաշխար-

հային պատերազմների միջև ընկած ժամանա-

կահատվածում: Առաջին աշխարհամարտից

հոգնած մարդիկ խաղաղ կյանքի, հանգստի,

կոմֆորտի մեծ կարիք ունեին, Ար-դեկոն

առաջարկումէրհարուստ,գեղեցիկկենցաղ,որը

ձևավորվումէրթանկարժեքնյութերով,լեցունէր

զարդանախշերով, զանազան երկրաչափական

ձևերով, ինչը չափազանց գրավիչ էր դարձնում

տվյալոճըայդդժվարօրերին:Ար-դեկոնիրմեջ

մեկտեղել  էր մոդեռնը և նորդասականությունը:

Կառուցվածքայինիմաստովսաթեևնորնյութե-

րիևտեխնոլոգիաներիոճէր,սակայն՝իտարբե-

րություն ֆունկցիոնալիզմի, արտաքին ճարտա-

րապետության մեջ և ինտերիերում մեծ տեղ էր

հատկացնում դեկորատիվությանը և շքեղ հար-

դարանքին:ՕգտագործվումէինՀինԵգիպտոսի,

Միջագետքի, Չինաստանի, Ճապոնիայի, Հու-

նաստանի ճարտարապետության դեկորատիվ

մոտիվները,կուբիզմի,նեոկլասիցիզմի,պարզու-

նակևազգայինարվեստներիառանձինտարրեր,

այսինքնայսոճըբավականինբարդևէկլեկտիկ

կազմությունուներ:

Ար-դեկոն դարձավ ապահովվածության և

բարձր ճաշակի, շքեղությանխորհրդանիշ: Այս-

պիսի ինտերիերներում տարաբնույթ թանկա-

գին իրերը պարզապես դրվում էին կողք կողքի՝

առանցհամադրելուդրանք,այդպատճառովԱր-

դեկոնհաճախկոչումենհավաքովիոճ։

Ար-դեկոնտեղգտավնաևԽորհրդայինՄիու-

թյանստալինյանամպիրիկառույցներում:

154 Ցուցահանդեսի անվանումն էր Exposition
InternationaledesArtsDecoratifsetIndustrielsModernes:
Ար-դեկո եզրույթը շրջանառության մեջ դրվեց
1960-ականներին, երբ արվեստաբանները փորձում
էինձևակերպելոճիդրույթները:

ԱՐԴԵԿՈ,19251940թթ.

Նկար205.ա,բ.ԿրայսլերԲիլդինգՆյուՅորքում:
Ընդհանուրտեսքևվերինհարկաբաժիններ:
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Ճարտարապետության հիմունքներ

Բնորոշգծեր

•	 Բարձրահարկերկաթբետոնեշենքեր:
•	 Զիկուրատաձևծավալներ:
•	 Մետաղականմանրամասներ:
•	Դեկորատիվհարդարանքիլայնկիրառում:
•	Որպեսդեկորատիվհարդարանքիտարրեր՝
ուղղաձիգ զուգահեռ գծեր, կորացվածան-

կյուններ, զիգզագներ, շրջանագծեր, արև-

ներ,աստղեր։

•	Անցյալի տարաբնույթ ճարտարապետա-
կանժանրերիհամատեղում։

•	Ինտերիերներումթանկնյութերիօգտագոր-
ծում,ոսկեզօծում:

•	Շքեղության, հարստության, բարձրճաշա-
կիդրսևորում։



Օրինակներ

	ԿրայսլերԲիլդինգՆյուՅորքում,1928-1930
թթ.,ճ-տՎիլյամվանԱլլեն:

	ՋենեռալԷլեկտրիկԲիլդինգՆյուՅորքում,
1929-1931թթ.,ճ-տՔրոս-ն-Քրոս:

	Ամերիկըն Ռադիատոր Բիլդինգ, 1924 թ.,
ճ-ներՋոնՀոուելս,ՌայմոնդՀուդ,սրաոճը

կոչումենգոթականար-դեկո։

	Բարկլեյ-ՎեսելԲիլդինգՆյուՅորքում,1923
թ.,ճ-տՌալֆՈւոլկեր:

	Էմպայր Ստեյտ Բիլդինգ Նյու Յորքում,
1930-1931թթ.,ճ-տՈւիլյամՖ.Լեմբ:

	Լենինի անվան գրադարան Մոսկվայում,
1928-41է.,ճ-տՎ.Շչուկո,Գ.Գելֆրեյխ:

	Լենինգրադի(այժմՍանկտ-Պետերբուրգի)
մետրոպոլիտենիԱվտովոկայանիինտերի-

եր,1955թ.,ճ-ներԵ.Լեվինսոն,Ա.Գրուշկե:

ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչ մշակութային իրադարձություն է սկիզբ

դրելԱրդեկոուղղությունը։

2. Ինչպիսի՞ դեկորատիվ մոտիվներ են օգտա

գործվում Արդեկո ճարտարապետության

մեջ։

3. Որո՞նքենԱրդեկոյիբնորոշգծերը։

4. Ի՞նչօրինակներգիտեք։

Նկար206.«Ամերիկյանռադիատորշինություն»1924
թ.,ճ-ներՌեյմոնդՀուդևՋոնՀոելս:

Նկար207.ՄեդիսոնԲելմոնթշինությանշքամուտքի
հարդարանքՆյու-Յորքում(MadisonBelmont
Building,designedbyFerrobrandt&Greenley):
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Միջազգային և ֆունկցիոնալիստական ոճե-

րին փոխարինելու եկավ ստրուկտուրալիզմի

ուղղությունը155: Այն միջանկյալ դիրք գրավեց

ֆունկցիոնալիզմի և 1980-90-ականների հայ-

տեք ուղղության միջև։ Դրանում ճարտարապե-

տական կերպարը դուրս է բերվում շինության

ներքին կազմությունից՝ թե՛ կառուցվածքային

(կոնստրուկտիվ) և թե՛ գործառույթային (ֆունկ-

ցիոնալ)առումով:Ստրուկտուրալիզմըտարբերէ

ֆունկցիոնալիզմիցևկոնստրուկտիվիզմից՝ չնա-

յածթվացյալնմանությանը:Եթե1920-ականնե-

րի ֆունկցիոնալիզմը կարևորում էր գործառույ-

թը, երկրորդական համարելով այն կազմակեր-

պողճարտարապետականծավալներնուձևերը,

ապա ստրուկտուրալիզմի ներկայացուցիչները

գալիս են հակառակկողմից՝ նրանքաշխատում

են գտնել այնպիսի կոնստրուկտիվ լուծումներ,

որոնցով կարելի է ստեղծել բարձր գեղարվեստ-

կան արտահայտչականության ծավալատարա-

ծականհորինվածք:Այսինքն,ստրուկտուրալիստ

ճարտարապետինհետաքրքրումէկառուցվածքը

(կոնստրուկցիան)ոչմիայնտեխնիկական՝զուտ

շինարարականառումով,այլևիրձևասեղծհնա-

րավորություններիառումով:Ստրուկտուրալիզմն

ավելիարխիտեկտոնիկ է ևարտահայտիչ, քան

ֆունկցիոնալիզմը:Այսպես,օրինակ,ԼուիսԿանի

և Պոլ Ռուդոլֆի 1950-60-ականների շինություն-

ներում նկատելի է գործառույթային ստրուկտու-

155 Ստրուկտուրալիզմը որպես փիլիսոփայական
մեթոդ նկարագրել է 1960-ականների ֆրանսիացի
ազգագրագետ և հասարակագետ Կ. Լեվի-Ստրո-
սը: Հետագայում այս փիլիսոփայությունը վերաճեց
պոստստրուկտուրալիզմի, որի ներկայացուցիչներն
ենՄ.Ֆուկոն,Ռ.Բարտը,Ժ.Դերիդը:Ստրուկտուրա-
լիզմիհիմքումընկածէներքինհարաբերությունների
հայտնաբերումըցանկացածասպարեզում:Պոստստ-
րուկտուրալիզմնայդ հարաբերություններում ձգտում
է հայտնաբերել նաև ոչկառուցվածքայինը, պատա-
հականը, անձնականը, բացահայտել դրանցարտա-
հայտությանձևերը,այսպիսովմերժելովկանոնական
կառուցվածքիգաղափարը:

րալիզմը, երբ արտաքին ձևերն ու ծավալները

դուրսենբերվածգործառույթայինբաժանումնե-

րից,այսինքն՝ֆունկցիոնալկազմությունից:

ԼուիսԿանինախագծերումնկատումենք,թե

ինչպես է նա շինության տարբեր ֆունկցիոնալ

հատվածները օգտագործում որպես շենքի ծա-

վալների պլաստիկական հարստացման միջոց։

Դրանք երբեմն հորինվածքային շեշտի դեր են

կատարում,միևնույնժամանակծառայելովկեն-

սընթացներիլավագույնկազմակերպմանը։Օրի-

նակ,կարևորգեղագիտականնշանակությունեն

ստանում աստիճանավանդակները, օդափոխ-

մանաշտարակները,պատուհաններիվերնամա-

սերումտեղադրվածարևապաշտպանիչ հովար-

ները և այլ ֆունկցիոնալ մանրամասները։ Նա

ՍՏՐՈՒԿՏՈՒՐԱԼԻԶՄ,19501960թթ.

«Ճարտարապետըպետքէձախհայացքներիտերլինի,
նաչիկարողլինելբուրժուա»։

ՕսկարՆիմեյեր

Նկար208.Մարինա-ՍիթիՉիկագոյում,1964թ.,ճ-տ
ԲերտրանԳոլդբերգ:



159

Ճարտարապետության հիմունքներ

կարևոր տեղ էր հատկացնում միկրոկլիմայի և

բնական լուսավորությանհարցերին:Շինության

սպասարկողմասնաշենքերընաառաջարկումէր

կառուցելհոծ,բրուտալձևերով,իսկհիմնական-

ները՝լույսովլեցուն,թեթև,ժանյականման:

Փաստորեն, ստրուկտուրալիզմը դեպի ար-

տաքին ճարտարապետություն է դուրսբերում

ներքին կառուցվածքային և գործառույթային

հարաբերությունները և գեղագիտականացնում

դրանք:

Ստրուկտուրալիզմից աստիճանաբար ծայր

առանմոդեռնիստականայլուղղություններ՝նոր

էքսպրեսիոնիզմը, օրգանական ճարտարապե-

տությունը,հայ-տեքըևայլն:

Բնորոշգծեր

•	 Շենքի կառուցվածքի ընտրությունը ըստ
նրա գեղագիտական հնարավորություննե-

րի։

•	 Հորինվածքի հիմնական և երկրորդական
մասերի խմբավորումը որպես ինքնուրույն

ծավալատարածականհատվածներ։

•	 Ծավալատարածական հորինվածքի կազ-
մավորումը ըստ շինության կառուցված-

քայինև/կամգործառույթայինլուծումների։



Օրինակներ

	Պենսիլվանիայի համալսարանի լաբորա-
տորիաների շենքը Ֆիլադելֆիայում, 1957-

1961թթ.,ճ-տԼուիսԿան:

	Յեյլի համալսարանիարվեստիևճարտա-
րապետության ֆակուլտետի շենքը Նյու-

Հեյվենում,1963թ.,ճ-տՊոլՌուդոլֆ:

	Մարինա-Սիթի Չիկագոյում, 1964 թ., ճ-տ
ԲերտրանԳոլդբերգ:

	Բնակելի միավոր Մարսելում, Ֆրանսիա.
1947-1952թթ.,ճ-տԼեԿորբյուզյե:

	«ՌոբինՀուդԳարդենս»բազմաբնակարա-
նային շենքերի համալիրԼոնդոնում, 1969-

72թթ.,ճ-ներԷլիսոնևՊիտերՍմիտսոններ:

ՀԱՐՑԵՐ

1. Ինչո՞վ է ստրուկտուրալիզմը տարբերվում

ֆունկցիոնալիզմիցևկոնստրուկտիվիզմից։

2. Ովքե՞ր են աշխատել ստրուկտուրալիզմի

ոճով։

3. Որո՞նքենուղղությանբնորոշգծերը։

4. Ի՞նչօրինակներգիտեք։

Նկար209.ա,բ.Յեյլիհամալսարանիճարտարապե-
տությանբաժնիմասնաշենք,1963թ.,ճարտարապետ
ՊոլՌուդոլֆ:Ընդհանուրտեսքևաքսոնոմետրիկ
կտրվածք։
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Էքսպրեսիոնիզմը XX դարի առաջին տաս-

նամյակների եվրոպական ընդհանուր արվես-

տի ուղղություններից է, որը լայնորեն դրսևոր-

վեց ճարտարապետության մեջ: Արվեստն ար-

ձագանքում էրXXդարասկզբիհեղափոխական

շարժումներինևԱռաջինաշխարհամարտիար-

հավիրքներին: Հատկանշական է, որ երկրորդ

աշխարհամարտիցհետոայսոճըկրկինանգամ

վերելք ապրեց: Այս ուղղության մեջ աշխատող

առավելերևելիհեղինակներիցէինԷրիխՄենդել-

սոնըևՎալտերԳրոպիուսը:Էքսպրեսիոնիստնե-

րը ֆունկցիոնալիստների նման ոգեշնչվում էին

նորագույն շինարարական և ճարտարապետա-

կան միջոցներով` կմախքային կառուցվածքով,

ժապավենաձևպատուհաններով, հարթտանիք-

ներով, սակայն նրանք դեմ էին ճարտարապե-

տական ասկետիզմին: Եթե ֆունկցիոնալիստ-

ները օգտագործում էինպարզագույն երկրաչա-

փականձևերևզուսպմոնոխրոմգույներ,ապա

էքսպրեսիոնիստներըուղղանկյունձևերիկողքին

կոնտրաստիհամարդնումենկորագծեր,նրանց

հորինվածքներըասիմետրիկէինևանհանգիստ,

նրանք հաճախ կիրառում են աշտարակաձև

ծավալներ, վառ գույներ և կոնտրաստային մա-

կատեսքեր: Հորինվածքները հատուկ կերպով

սրացված են, քիչ չափազանցված, նույնիսկ եր-

բեմնգրոտեսկայինեն, սովորականճարտարա-

պետականձևերըհատուկծռմռվածեն,փոփոխ-

ված,ավելիքանդակայինեն,քանճարտարապե-

տական:Էքսպրեսիոնիզմիոճովէինաշխատում

գերմանացիճարտարապետներՀանսՇարունը,

ՀանսՊյոլցիգը,ՀուգոՀարինգը,ՖրիցՀյոգերը,

իսկամենավառներկայացուցիչը,ինչպեսնշվեց,

Էրիխ Մենդելսոնն էր։ Այս սերունդը անձամբ

ականատես էր պատերազմի արհավիրքներին

և հատկապես լավ էր ընկալում ետպատերազ-

մյանխնդիրները,ևդաանշուշտակներևէիրենց

ստեղծագործությանմեջ։

ԷՔՍՊՐԵՍԻՈՆԻԶՄ,19101930ականներ,
ՆԵՈԷՔՍՊՐԵՍԻՈՆԻԶՄ,19451970ականներ

«Ուղիղ անկյուններն ինձ չեն գրավում։ Ինչպես նաև
մարդուստեղծածուղիղ,կոշտ,չծալվողգծերը»։

ՕսկարՆիմեյեր

«Ձևը մի առեղծված է, այն ենթակա չէ նկարագրման,
բայցհաճույքէպատճառումմարդկանց»։

 ԱլվարԱալտո

Նկար210.ԷյնշտեյնիաշտարակըՊոտսդամի«Գի-
տություններիայգում»,1924թ.,ճ-տԷրիխՄենդելսոն
(ErichMendelsohn):

Նկար211.ԱպրանքայինպահեստՀամբուրգում,
1922-24թթ.,ճ-տՖրիցՀյոգեր(Chilehaus, Fritz Höger)։
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1930-ին էքսպրեսիոնիզմը հեռացավ աս-

պարեզից, որպեսզի նոր ալիքով վերադառնա

1950-70-ներին` նեոէքսպրեսիոնիզմի ձևով` Լե

Կորբյուզյեի,ՀանսՇառունի,ԷէրոՍաարինենի,

ԱլվարԱալտոյի,ՕսկարՆիմեյերի,ՅորնՈւտսո-

նի,ՊյերԼուիջիՆերվիի,ՌիչարդՖուլերիստեղ-

ծագործություններում։

Բնորոշգծեր.

•	 Հորինվածքիզգացմունքայինարտահայտ-
չականություն:

•	 Բետոնիհնարավորություններիլայնկիրա-
ռում։

•	 Կորագիծկառուցվածքներ:
•	 Նոր միջոցներով մշակված աղյուսի, պող-
պատի,ապակուօգտագործում։

•	  Անօրգանական բնության ձևերիփոխառ-
նում։

Օրինակներ

•	Էյնշտեյնի աշտարակը Պոտսդամի «Գի-
տություններիայգում», 1924 թ., ճ-տԷրիխ

Մենդելսոն։

•	 Չիլեհաուզ(ապրանքայինպահեստ),Համ-
բուրգ,1922-24թթ.,ճ-տՖրիցՀյոգեր։

•	Օբսերվատորիա Տելեգրաֆենբերգ սարի

Նկար212.ԵրկրորդԳյոթեանումԴոռնախում,Գերմանիա։Ճ-տՌուդոլֆՇտայներ,1923-28թթ.:

Նկար213.ա,բ,Մայր-տաճարԲրազիլիայիմայրաքաղաքում,1960-1970թթ.,ճ-տ
ՕսկարՆիմեյեր(OscarNiemeyer),ընդհանուրտեսքևինտերիեր։
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վրա Պոտսդամում, Գերմանիա (այսպես

կոչված Էյնշտեյնի աշտարակը), 1920 թ.,

ճ-տԷրիխՄենդելսոն:

•	«Կարմիր Դրոշ» տեքստիլի գործարան

Սանկտ-Պետերբուրգում, 1825-1937 թթ.,

ճ-ներԷ.Մենդելսոն,Ի.Պրետրո:

•	«Նոտր-Դամ-դյու-Օ»աղոթարանըՌոնշա-
նում,Ֆրանսիա,1950-55թթ., ճ-տԼեԿոր-

բյուզյե:

•	Օպերային թատրոն Սիդնեյում, Ավստրա-
լիա,1973թ.,ճ-տՅորնՈւտզոն;

•	ՅունեսկօյիշենքըՓարիզում,1957թ.,ճ-տ-
ներՄ.Բրեյեր,Բ.Զերֆյուս,ինժեներՊ.Լ.

Ներվի:

•	 ԿաթոլիկտաճարՏակարաշուկայում,Ճա-
պոնիա,1967թ.,ճ-ներՄուրանոևՄորի:

•	 Քենեդու անվան օդանավակայանի շենքը
ՆյուՅորքում,1960-62թթ.,ճ-տԷէրոՍաա-

րինեն:

•	ԵրկրորդԳյոթեանումիշենքըԴոռնախում,
Շվեյցարիա,1923-28թթ.,ճ-տՌ.Շտայներ:

•	Բրազիլիայի Ազգային ժողովի պալատ,

1960թ.,ճ-տՕսկարՆիմեյեր:

•	Բրազիլիա քաղաքի մայր-տաճարը 1960-
1970թթ.,ճ-տՕսկարՆիմեյեր:

•	 Ժամանակակիցարվեստիթանգարան,Նի-
տերոյ,Բրազիլիա,1991-96թթ.,ճ-տՕսկար

Նիմեյեր:

•	«Ֆինլանդիա»համերգասրահՀելսինկիում,
1967-71թթ.,ճ-տԱլվարԱալտո:





ՀԱՐՑԵՐ

1. Ե՞րբ ստեղծվեցին էքսպրեսիոնիզմն ու

նեոէքսպրեսիոնիզմը,ի՞նչիհետէրդակապ

ված։

2. Ովքե՞րէինաշխատումայդոճով։

3. Որո՞նք են նշված ուղղությունների բնորոշ

գծերը։

4. Ի՞նչօրինակներգիտեք։

Նկար214.ԱզգայինժողովիհամալիրԲրազիլիաքաղաքում,1960թ.,ճ-տՕսկարՆիմեյեր:

Նկար215.ՕպերայինթատրոնՍիդնեյում,Ավստրալիա,1973թ.,ճ-տՅորնՈւտզոն(Jørn Utzon):
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Բրուտալիզմը156 հիմնվել է Մեծ Բրիտանիա-
յում 1950-ներին, հետագայում տարածվել հա-
մարյաամբողջաշխարհովմեկ,մասնավորապես
ԱՄՆ-ում, Կանադայում, Ճապոնիայում, Բրա-
զիլիայում և այլուր: Հիմնադիրներ են համար-
վումճարտարապետներևտեսաբաններԷլիսոն
և Պիտեր Սմիտսոնները: Նրանք վերանայեցին
CIAM-իորոշդրույթներ(տե՛ս«Մոդեռնիզմ»բա-
ժինը),մասնավորապեսնրանքկոչէինանումթո-
թափել վաղ մոդեռնիզմի մեքենայացված մոտե-
ցումները`հօգուտմարդուկյանքըառավելբարե-
լավող լուծումների: Իհակադրությունանդեմու
չեզոք միջազգային ոճին բրուտալիզմը փորձում
էրբացահայտելշինանյութի՝հատկապեսբետո-
նիյուրահատուկխստաշունչգեղեցկությունը:Այս
ոգովստեղծվածշինություններըհամեմատաբար
էժանէինև,ըստէության,դրանքհակաբուրժուա-
կանէին:Եզրույթնիրանունըկրումէֆրանսերեն
betonbrut՝անմշակբետոնբառերից157:Բրուտա-
լիզմըարտահայտվեցնաևմյուսարվեստներում՝
կինոյում,լուսանկարչությանմեջ,գրաֆիկայումև
այլն:

156 Brutal –կոշտ,կոպիտ,վայրի։
157ԱյսեզրույթըտարածումստացավՌայնեմԲենեմի
«Նոր բրուտալիզմ – էթիկա, թե՞ էսթետիկա» գրքի
հրատարակումիցհետո1966-ին:ՏեսReynerBanham.
TheNewBrutalizm.EthicorAesthetis.TheArchitectural
Press.London.1966.

Բրուտալիզմը սիրում է օգտագործել պարզ

գույներ, աչքի ընկնող մոդեռնիստական ձևեր,

արտահայտիչ մակատեսքեր (ֆակտուրաներ),

համարձակմեծամասշտաբհորինվածքներ,ընդ-

գծում է բետոնե կառուցվածքների ազդու հզո-

րությունը: Երկաթբետոնիտեկտոնիկ հնարավո-

րությունները և քանդակային հատկությունները

գրավում էին բրուտալիստներին: Սակայն բրու-

տալիստական շինությունները իրենց բետոնյա

զանգվածեղ ծավալներով բավականին ծանր

տպավորություն էին թողնում։ Օրինակ, բրու-

տալիստների սիրած ձևերից է աստիճանավոր

բուրգը՝ գլխիվայր դրված և մույթերի վրա հեն-

ված, այդպիսի տեսք ունի Մեծ Բրիտանիայի

դեսպանատունը Հռոմում (ճ-տ Բեզիլ Սպենս,

1971թ.)։Այսխստաշունչճարտարապետությու-

նը հեշտությամբ չի ընդունվել հասարակության

կողմից, հատկապես Բրիտանիայում: Այստեղ

1970-80-ականներին բրուտալիստական կա-

ռույցները բազմիցս քննադատվել են, ինչպես և

ամբողջմոդեռնիստականճարտարապետությու-

նը։Չնայածդրան,բրուտալիզմնիրկայունտեղն

ունիժամանակակիցճարտարապետությանմեջ։

Բնորոշգծեր

•	 Ֆունկցիոնալություն:
•	 Ծավալներիուճարտարապետականձևերի

ԲՐՈՒՏԱԼԻԶՄ,19501970թթ.

«Հանճարեղկառույցըպետքէսկզբումլինիանչափելի,
նախագծմանընթացքումանցնիչափումներիմիջովևվեր
ջումկրկինդառնաանչափելի»։

ԼուիսԿան

Նկար216.ԲանգլադեշիազգայինժողովիշենքըԴակկայում,1962թ.,ճ-տԼուիսԿան:
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ընդգծունզանգվածեղություն:

•	 Հորինվածքներիբարդ,համարձակլուծում-
ներ,որոնք,ըստհեղինակների,արտահայ-

տումենկյանքիբարդությունը:

•	Բետոնի մակատեսքը ցուցադրվում է ինչ-
պես որ կա, հարդարանքը բացակայում է:

Նյութիազնվություն:

•	 Միջազգայիննկարագիր:
•	Երկաթբետոնյակառուցվածքիգերակայու-
թյուն:

•	 Քաղաքաշինականմիջավայրիկարևորում։

Օրինակներ

	Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը Հռո-
մում,1971թ.,ճ-տԲեզիլՍպենս:

	ԲանգլադեշիԱզգայինժողովիշենքըԴակ-
կայում (Nationa Assembly of Bangladesh,

LouisKahn),1962-75թթ.,ճ-տԼուիսԿան:

	Մենեջմենթի ինստիտուտ Ահմադաբադում,
1960-65թթ.,Հնդկաստան,ճ-տԼուիսԿան:

	Վարչական ծառայությունների շենք Բոս-
տոնում, 1962-1972 թթ., ճ-տ Պոլ Ռուդոլֆ

(Pol Rudolf , Government Service Center in

Boston)։

	Թրելիկ Թաուէր, Լոնոդոն, 1967-72 թթ.,

ճ-ներԱլանՈւոթերհաուզևԴենիսԿրեմպ-

տոն:

	ԳեյսելԼայբրրի՝Կալիֆոռնիայիհամալսա-
րանի գրադարանային շենքը Սան-Դիեգո-

յում,ԱՄՆ,1970թ.,ճ-տՎ.Լ.Պերեյրա:

	Սանտա-ՄարիադելաՏուրետմենաստա-
նը Լիոնում (Sainte Marie de La Tourette),

Ֆրանսիա,1954-61թթ.,ճ-տԼեԿորբյուզյե:

	Թագավորական ազգային թատրոնի շենք

Լոնդոնում,1976թ.,ճ-տԴենիսԼասդուն:

	Բնակելի միավոր Մարսելում (Unité 
d’habitation), ճ-տ Լե-Կորբյուզյե, 1947-52
թթ.:

ՀԱՐՑԵՐ

1. Ինչո՞վէպայմանավորվածբրուտալիզմիգե

ղագիտությունը։

2. Որո՞նքենբրուտալիզմիբնորոշգծերը։

3. Ի՞նչհեղինակներեքճանաչում։

4.  Ի՞նչ ճարտարապետական օրինակներ գի

տեք։

Նկար217.«Գեյսել»համալսարանականգրադարա-
նըՍան-Դիեգոյում,ԱՄՆ,1970թ.,ճ-տԼ.Պերեյրա
(GeiselLibrary,LeoPereira):

Նկար219.ԲնակելիմիավորՄարսելում,ճ-տԼե-Կոր-
բյուզյե։

Նկար218.ԹագավորականազգայինթատրոնըԼոն-
դոնում,1976թ.,ճ-տԴենիսԼասդուն(RoyalNational
Theater,DenysLasdun)։
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Այս սահմանումը վերջերս է մտել շրջանա-

ռությանմեջ։Կոնստրուկտիվիզմիևստալինյան

դասականությանհետմիասինայնհամարվումէ

խորհրդայինճարտարապետությաներեքկարևո-

րագույնոճերիցմեկը։Խորհրդայինմոդեռնիզմի

ծագումըկապվումէխրուշչևյանազատականաց-

ման հետ, երբ երկաթյա վարագույրը մի փոքր

բարձրացավ և խորհրդային ճարտարապետնե-

րին,ինչպեսևմյուսարվեստագետներին,հասա-

նելի դարձան այդ ժամանակի զարգացումները

համաշխարհային արվեստում և ճարտարապե-

տությանմեջ։

Խորհրդային մոդեռնիզմը ներշնչվում էր

բրուտալիստների ստեղծագործությամբ և ժա-

մանակակից էր դրան։ Խորհրդային Միությու-

նումաշխատողմոդեռնիստճարտարապետները

նույնպես տարված էին նոր բետոնյա ճարտա-

րապետությանհզորևխիստկերպարով։Երբեմն

սակայննրանքերեսապատումէինբետոնը,ինչը

սկզբունքորեն խորթ էր արևմտյան բրուտալիզ-

մին։Խորհրդայինմոդեռնիզմինհատուկէրորոշ

դեկորատիվություն, որնարտահայտվում էր թե-

մատիկխճանկարների, որմնանկարների և որմ-

նաքանդակների առկայությամբ, ինչը գենետի-

կորենբխում էրխորհրդայինճարտարապետու-

թյանը բնորոշ պրոպագանդիստական բնույթից։

Խորհրդայինմոդեռնիստականշինություններում

պարզորոշկերպովկարելիէնկատելկոնստրուկ-

տիվիստական տարրեր, օրինակ ապակեպատ

մեծմակերեսներ,ինչըսերումէրվաղխորհրդային

շրջանի ճարտարապետության մասին դեռ չմա-

րածհիշողությունից։Այսմոտեցումներըորոշչա-

փովձևականացնումէիննորաստեղծշինություն-

ների ճարտարապետական կերպարը։ Սակայն

խորհրդային մոդեռնիստական շատ կառույցնե-

րի յուրօրինակ լուծումները իհարկե առաջադի-

մականէինիրժամանակիհամարևհետաքրքիր

թարմություն էին հաղորդում բնակավայրերի

ճարտարապետականկերպարին։

Նկար220.Տրանսպորտինախարարությանշենքը
Թբիլիսիում(այժմՎրաստանիբանկիշենք),1975թ.։
Ճ-ներԳեորգիՉախավաևԶուրաբՋալագխանիա։

Նկար221.Կոմիտասիանվանկամերայիներաժշտու-
թյանտունԵրևանում,1977թ.,ճ-տՍտ.Քյուրքչյան։



ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆՄՈԴԵՌՆԻԶՄ,19551991թթ.

Նկար222.«Ռոսիա»երկդահլիճկինոթատրոնԵրևա-
նում,ճ-ներԱ.Թարխանյան,Ս.Խաչիկյան,Հ.Պողո-
սյան,կոնստրուկտորներԳ.Գևորգյան,Ի.Ծատու-
րյան,Ս.Բաղդասարյան;1974թ.։Ընդհանուրտեսք։
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Նկար224.ԵրիտասարդականպալատԵրևանում,
ճ-ներԱ.Թարխանյան,Ս.Խաչիկյան,Հ.Պողոսյան;
կոնստրուկտորներԳ.Գևորգյան,Ի.Ծատուրյան,

Ս.Բաղդասարյան,քանդակ.Ֆ.Առաքելյան,1979թ.։

Նկար225.Գրողներիստեղծագործականտուն
Սևանիափին,ճ-ներԳ.ՔոչարևՄ.Մազմանյան,
ուղղանկյունաձևշենք,1932-35թթ.։Կլոր՝ճաշարա-
նայինմասնաշենքըկառուցվելէ1963թ.Գ.Քոչարի
նախագծով։

Նկար226.«Շիրակ»օդանավակայան,Գյումրի,
ճ-ներՌ.Հասրաթյան,Լ.Քրիստոֆորյան,1961թ.։

Նկար227.ԿինոՄոսկվայիամառայինսրահ,Երևան,
1966թ.,ճ-ներԹ.Գևորգյան,Սպ.Կնտեղցյան։

ՀԱՐՑԵՐ

1. Ո՞ր արևմտյան ուղղությանն էր հարում

խորհրդայինմոդեռնիզմը

2.Խորհրդայինմոդեռնիզմիի՞նչօրինակներգի

տեք։

Նկար223.ա,բ։Երևանի«Զվարթնոց»օդանավակայան,1974-82թթ.,ճ-ներԱ.Թարխանյան,Ս.Խաչիկյան,
Ժ.ՇեխլյանևԼ.Չերքեզյան,կոնստրուկտորՍ.Բաղդասարյան։
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Ճարտարապետության հիմունքներ

Պոստմոդեռնիզմը փիլիսոփայական և մշա-

կութաբանական հասկացություն է, որով բնորո-

շումենXXդարիերկրորդկեսիցսկսվածփոփո-

խություններըհամաշխարհայինհասարակական

կյանքումևմշակույթում:Այնորոշիմաստովհա-

կադիր է մոդեռնիզմին: Պոստմոդեռնիստ ճար-

տարապետներըմերժումենֆունկցիոնալիստա-

կանևմիջազգայինճարտարապետությանմիա-

պաղաղ, անդեմ, մեքենայացված կերպարները,

ձգտելով կյանքի կոչել թարմ, յուրաօրինակ, հե-

ղինակային ճարտարապետությունը: Պոստմո-

դեռնիստականճարտարապետությունենվերա-

դառնում սիմետրիան, դեկորատիվ հարդարան-

քը, պատերի նկարազարդումը, սակայն նորովի՝

համարձակ ձևերով, ծավալներով և այլ արտա-

հայտչամիջոցներով։ Հեղինակներըփնտրում են

նորազդեցիկճարտարապետականկերպարներ:

Դիտարկենք պոստմոդեռնիստական մի քանի

ուղղություններ։

ՊՈՍՏՄՈԴԵՌՆԻԶՄ,1980թ.

ՄԵՏԱԲՈԼԻԶՄԵՎՊՈՍՏՄԵՏԱԲՈԼԻԶՄ,195019802000ականներ

«Ավանդույթը կարող է ստեղծագործության մաս դառ
նալ,բայցբայցայնստեղծագործչէինքնին»։

ԿենձոՏանգե

Պոստմոդեռնիստական ուղղություններից

մեկը մետաբոլիզմն է։ Այս փորձարարական

ուղղությունը սկիզբ առավ Ճապոնիայում XX

դարի հիսունականներին: IAM-ի (տե՛ս «Մոդեռ-

նիզմ» հատվածը) հավաքներից մեկին հրավիր-

ված ճապոնացի ականավոր ճարտարապետ

ԿենձոՏանգեններկայացրելէիրգործընկերոջ`

Կիոնորի Կիկուտակեի աշտարակաձև քաղաքի

արտասովոր նախագիծը: Հենցայս նախագծով

մեկնարկեցմետաբոլիզմուղղությունը:

Մետաբոլիզմի հետևորդները նպատակ դրե-

ցինստեղծելթարմևինքնատիպճարտարապե-

տություն՝իհակադրությունանդեմեվրոպական

ֆունկցիոնալիզմի։ 1960 թվականին մի խումբ

ճարտարապետներխմբավորվեցինԿենձոՏան-

գեիշուրջ՝1945թվականիատոմայինռմբակոծու-

թյունիցավերվածՀիրոսիմաևՆագասակիքա-

ղաքներըվերակառուցելունպատակով:Հենցայս

խմբի ճարտարապետական ոճը հետագայում

կոչվեց մետաբոլիզմ: Երիտասարդ ճարտարա-

պետներըքաղաքնընկալումէինորպեսկենդանի

օրգանիզմ, նրանք ոգեշնչվում էին կենսաբանու-

թյունիցքաղվածգաղափարներով,տարվածէին

նաև մարքսիստական գաղափարախոսությամբ:

Նրանքառաջնորդվում էինկոէվոլյուցիայի (հա-

մատեղզարգացման)ևօնթոգենեզի (յուրաքան-

չյուր օրգանիզմի ինքնուրույն զարգացման)տե-

սություններովևհամարումէին,որճարտարապե-

տական կառույցները կենդանի օրգանիզմների

նմանապրում են իրենց դարը, ժամանակի հետ

մաշվում են և կարիք ունեն նորոգման: Մետա-

բոլիստական շինությունները հաճախ կարծես

հողից աճած հսկայական երկաթբետոնյա բույ-

սեր կամ կենդանիներ լինեն, դրանք մեգակա-

ռուցվածքներեն,քաղաքքաղաքիմեջ։Այսպիսի

հսկա կառուցվածքները վերին աստիճանի ակ-

տուալենՃապոնիայինմանսակավհողատնտե-

սությունունեցողերկրիհամար:

Նկար228.«Նակագին»բջջավորաշտարակ՝բնակե-
լիևադմինիստրատիվշենքՏոկիոյում,1972թ.,ճ-տ
Կ.Կուրոկավա(KishoKurokawa):
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Չնայած թվացյալ նմանությանը, մետաբո-

լիզմի ուղղությունըպետք էտարբերել օրգանա-

կանճարտարապետությունիցևէկո-տեքից,քա-

նի որ վերջիններս հաշվի չենառնում ժամանա-

կայինփոփոխություններըիսկմետաբոլիզմըդա

մեծապես կարևորում է։ Կառույցները կարծես

միտումնավոր-անավարտ են թողնվում, որպես-

զիհնարավորլինիդրանքհետագայումձևափո-

խել՝ քաղաքի մշակութային, տեխնոլոգիական

և ճարտարապետական զարգացումներին զու-

գընթաց: Հատկանշական է մետաբոլիստների

առանձնակի ուշադրությունը դատարկ տարա-

ծություններինկատմամբ։Լքվածկամդատարկ

տարածքներում մետաբոլիստները տեղադրում

ենփոքր կառույցներ, որոնք՝ ըստ իրենց գաղա-

փարի, ժամանակի ընթացքումպետք է զարգա-

նան ու տարածվեն, և դրա համար նախապես

տեղ է հատկացվում։ Սկզբում թվում էր, թե այս

ուղղությունըհերթականուտոպիստականմիտե-

սությունէ,սակայնխորզննումիցհետոպարզէ

դառնումդրաներքինհիմնակապըճապոնական

շինարարական ավանդույթի հետ, որը, ինչպես

հայտնիէ,սերտորենկապվածէբնությանևկեն-

դանականաշխարհիհետևընդօրինակումէայն:

Մետաբոլիստներըհրապարակելենմանիֆեստ,

որում շարադրում են իրենց գաղափարները:

Դրանում, օրինակ, Կուրոկավան նկարագրում

է ապագայի քաղաքները, որոնցում մարդկանց

տներըօվկիանոսումկամօդումլողացողբջիջնե-

րիձևենունենալու158:

1980-2000 թվականներին ճապոնացի ճար-

տարապետների նոր սերունդը հռչակեց պոստ-

մետաբոլիզմը,որումմիավորվեցինտարբերազ-

գայինդպրոցներ,նրանցհամագործակցությամբ

ստեղծվեցին բարդ հիբրիդային նախագծեր,

որոնք կատարվում էին տարբեր հեղինակնե-

րի համատեղ ստեղծագործությամբ, ընդ որում

յուրաքանչյուր մասնակից աշխատում է իր սե-

փական ոճով ու ձեռագրով: Այդ նախագծերում

ճարտարապետական ավանդույթները համա-

տեղվումենֆուտուրիստականֆանտազիաների

հետ, ազգայինը միջազգայինի հետ, տեխնիկա-

կանձևերը՝բնականձևերիհետ:Այստեղչափա-

զանց կարևորվում է հեղինակային ստեղծագոր-

ծության գաղափարը՝ իր սեփականփիլիսոփա-

յությամբևնորարարությամբ:Մետաբոլիզմըլայն

158 Kurokawa Kisho, Each One A Hero – The Philosophy 
of Symbiosis. http://www.kisho.co.jp/page.php/292

տարածումստացավՃապոնիայիցդուրս։Նշենք

մետաբոլիզմի նշանաբանի տակ աշխատող

ճարտարապետներից մի քանիսին՝ ՍեզարՊել-

լի,ՔրիստիանդեՊորտզամպարկ,ԱլդոՌոսսի,

ՌենցոՊիանոևայլոք:

Բնորոշգծեր

	Ճկուն և առաձգական տարածության նա-
խագծում, որում նախատեսվում է հնարա-

վորություն հետագա փոփոխությունների

համար:

	Մոդուլային,բջջայինկառուցվածքներ:
	Հաստատուն կառուցվածքի վրա տե-

ղադրվածփոփոխվողբջիջներ:

	Այսպես կոչված մեզոտարածության` քա-
ղաքայինկամբնականտարածքներիմիջև

ժամանակավոր կառուցվածքներով կազ-

մակերպվածտարածքներիստեղծում:

Նկար229.«Շիզուոկա»տեղեկատվականկենտրոն
Տոկիոյում1966թ.,ճ-տԿենձոՏանգե(ShizuokaPress
andBroadcastingCenter):
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Նկար230.ՖուջիհեռուստաընկերությանշենքՕդայ-
բակղզում,Ճապոնիա,1996թ.,ճ-տԿենձոՏանգե։

Օրինակներ

	«Յամանաշի» տեղեկատվական կենտրոն
Կոֆույում, Ճապոնիա, 1962-1967 թթ., ճ-տ

ԿենձոՏանգե:

	Էդո-Տոկիո թանգարանՏոկիոյում, 1993 թ.,
ճ-տԿիյոնորիԿիկուտակե:

	Ֆուջիհեռուստաընկերությանգրասենյակը
Օդայբա կղզում, 1996 թ., Ճապոնիա, ճ-տ

ԿենձոՏանգե:

	ՍպորտայինհամալիրՅոյոգիզբոսայգում,
Տոկիո,1964թ.,ճ-տԿենձոՏանգե:

	Յոյոգի օլիմպիական մարմնամարզական
սրահՏոկիոյում,1964թ.,ճ-տԿենձոՏան-

գե:

	Ս.ՄարիամիտաճարըՏոկիոյում, 1964 թ.,
ճ-տԿենձոՏանգե:

	Ակվապոլիս- ծովային քաղաք - Օկինավա
կղզումոտ,1971թ.,Ճապոնիա,ճ-տԿ.Կի-

կուտակե:

	Աշտարակ Էքսպո-70 ցուցահանդեսում

Օսակայում,Ճապոնիա,ճ-տԿ.Կիկուտա-

կե:

	Շիզուոկա տեղեկատվական Կենտրոն

Տոկիոյում,1966թ.,ճ-տԿենձոՏանգե:

	Սինձյուկու Սումիմոտո շենքը Տոկիոյում,
2008թ.,ճ-տԿենձոՏանգե:

	«Նակագին» բջջային տունը Տոկիոյում,
1972թ.,ճ-տԿ.Կուրոկավա:

ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչ է պոստմոդեռնիզմը, ինչպիսի՞ բնութա

գիրունիայնհատկապեսմոդեռնիզմինկատ

մամբ։

2. Ի՞նչը խթան հանդիսացավ մետաբոլիստա

կանշարժմանհամար։

3. Ո՞րերկրիևինչպիսի՞շինարարականավան

դույթներենընկածմետաբոլիզմիհիմքում։

4. Ինչո՞վէմետաբոլիզմըտարբերօրգանական

ևէկոճարտարապետությունից։

5. Ինչո՞վէառանձնահատուկպոստմետաբոլիզ

միուղղությունը։

6. Ի՞նչ հեղինակներ և ճարտարապետական

օրինակներգիտեք։

Նկար231.Էդո-ՏոկիոթանգարանՏոկիոյում,1993
թ.,ճ-տԿիյոնորիԿիկուտակե(EdoTokyomuseum,
KionoriKikutake):
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Նկար232.Օնտարիոնահանգիթագավորական
պատկերասրահիկցակառույցըՏորոնտոյում,Կանա-
դա,2007թ.,ճ-տԴանիելԼիբեսկինդ:

Դեկոնստրուկտիվիզմըորպեսճարտարապե-

տական ուղղություն հանդես եկավ 1980-ական-

ներին:Դեկոնստրուկտիվիզմիտեսաբան,ֆրան-

սիացիփիլիսոփաԺակԴերիդայի բնորոշմամբ

սա ոչ թե ոճ է, այլ մոտեցում, մեթոդ, ըստ որի

ճարտարապետությունը վերանայում է իր հիմ-

նարար հասկացությունները և դիտմամբ ստեղ-

ծում է հակասություն ճարտարապետության

սովորական, ավանդական ընկալման և նրա

այսօրեական անսովոր կերպարի, կիրառման և

կառուցման մեթոդների միջև: Դեկոնստրուկտի-

վիզմի ուղղությունը ճարտարապետության մեջ

կարելիէհամարելֆրանսիացիփիլիսոփաԺակ

Դերիդայիտեսականգաղափարներիփաստացի

մարմնավորում։ Սակայն դեկոնստրուկտիվիստ-

ներըհեռուենԴերիդայի159այնուտոպիստական

159ԺակԴերիդանXXդարիվերջերինշանավորփի-
լիսոփաէ,գրականությանտեսաբան:Դերիդայիփի-
լիսոփայությունըվերանայումէեվրոպականփիլիսո-
փայության և ամբողջ մշակույթի մեջ հաստատված
զույգ-հակադրություններիֆենոմենը`մարմնիևհոգու,
խոսքիևգրի,բարուևչարի,ճշմարտությանևստիև
այլն:Քանդելովդրանք,նաջանումէազատելժամա-
նակակից մարդու գիտակցությունը հարաբերական

պատկերացումից,թեիբրճարտարապետությու-

նըկարողէփոխելհասարակարգնուհասարա-

կությունըևկամլուծելվերջինիսառջևծառացած

լուրջ խնդիրները: Դեկոնստրուկտիվիզմի հար-

ցադրումները զուտ ճարտարապետական են, ոչ

հասարակական,ևդրանովիսկայնհակասումէ

ինքնիրեն:

Դեկոնստրուկտիվիստների համար մեկ այլ

ներշնչմանաղբյուր է հանդիսացելխորհրդային

կոնստրուկտիվիզմը, որի կոտրատված ճարտա-

րապետականձևերըհարազատէիննրանց:Օրի-

նակ,դեկոնստրուկտիվիզմիերևելիներկայացու-

ցիչներՌեմԿոլհասըևԶահաՀադիդըօգտվելեն

ԻլյաԼեոնիդովի«հակագրավիտացիոն»անունը

կրող նախագծերից, օգտագործելով գլխիվայր

դրված կոնուս (Պարի թատրոնը Գաագայում)

կամկախվածծավալներ(Պիկ-ակումբըՀոնկոն-

գում):

Թեև դեկոնստրուկտիվիստ ճարտարապետ-

ներից յուրաքանչյուրն ունի իր ձեռագիրը, բոլո-

րինմիավորումէմեկընդհանուրգաղափար:Հիմք

ընդունելովկոնստրուկտիվիստականմոտեցումը,

պատկերացումներից:Դրահամարնաքանդումէ,այ-
սինքնդեկոնստրուկցիայի էենթարկումտարաբնույթ
հումանիտար տեքստեր՝ բացահայտելու համար
դրանցհիմնայինհասկացություններըևփոխաբերու-
թյունների իմաստները: Դերիդան դատողություններ
է անում նաև ճարտարապետության մասին, որ այն
կարողէինքնիրենհակադրվել,իմաստազրկվելևդա-
դարելգոյությունունենալուց՝ավանդականիմաստով:
ՀոլանդացիճարտարապետՌեմԿոլհասըավելիզար-
գացրեցԴերիդայիգաղափարներնիրտեսականաշ-
խատություններում: Նա քննադատության է ենթար-
կում մեգապոլիսների անսահման աճը և շինություն-
ներիահռելիչափերը,քննարկելովոչայնքանգեղա-
գիտական,որքանկյանքիպայմաններինվերաբերող
հասարակագիտականևմշակութաբանականհարցեր:
Տե՛սRem Koolhaas,“Delirious New-York:A Retroactive 
manifesto for Manhattan”, 1998, New-York. Տե՛ս Rem 
Koolhaas, Bruce Mau, Hans Herlemann “S,L,X,XL”, 
Monacelli Press, 1997, New-York.

ԴԵԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎԻԶՄ,1980թ.սկսած

«Բետոնիլավնայնէ,որայնանավարտտեսքունի»։
ԶահաՀադիդ

«Ճարտարապետության հիմքում ոչ բետոնն է ընկած,
ոչպողպատը, ոչ էլ հողը։Ճարտարապետության հիմքում
հրաշքնէ»։

ԴանիելԼիբեսկինդ
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նրանքմիտումնավորկերպովդեֆորմացնումեն

շինության կառուցվածքը, ծռմռում,խեղումայն,

այդպիսովսրելովտպավորությունըևդինամիզմ

հաղորդելովհորինվածքին:

Դեկոնստրուկտիվիստները գիտակցաբար

հակադրումենճարտարապետությանայսօրեա-

կանկերպարընրաավանդական,հինկերպարին

և փորձում հիմնովին փոխել մարդկանց ընկա-

լումները ճարտարապետության մասին: Նրանք

քանդում են ճարտարապետության լեզուն, փո-

խումնրաիմաստաբանությունը:

Դեկոնստրուկտիվիզմի ջատագովները, վեր-

ջապես, հարց դրեցին, հնարավո՞ր է արդյոք

ճարտարապետությունը լիովին ազատել գե-

ղագիտության, գեղեցկության, օգտավետու-

թյան, ֆունկցիոնալության հրամայականներից,

արդյոքանսասա՞ն են կարգուկանոնի կաման-

կանոնության,այդթվում`տեկտոնիկայի,հավա-

սարակշռության, ուղղաձիգի և հորիզոնականի

հասկացություններընրանում:Դեկոնստրուկտի-

վիզմի օրինակելի նմուշ է «Բենիշ» ճարտարա-

պետականընկերությանկողմիցՇտուտգարտում

կառուցած Արևի ինստիտուտը: Այն ամբողջու-

թյամբ բաղկացած է հորիզոնական և ուղղաձիգ

մասերիխախտմանսկզբունքով,պատահական,

թեքբացվածքներով,չկրողհենարաններով,բոլոր

կողմերից դուրս ցցված անհասկանալի կառուց-

վածքայինմասերով,միխոսքով,կատարյալան-

կարգությանսկզբունքով:Դեկոնստրուկտիվիզմի

մանիֆեստնէհամարվումԶահաՀադիդի«Վիտ-

րա»հրշեջծառայությանշենքը:

Դեկոնստրուկտիվիզմիուղղությունըդեռզար-

գացմանընթացքումէ:



Բնորոշգծեր.

•	 Կոտրատվածգծերևմակերեսներ:
•	 Սուրանկյուններովծավալներ:
•	 Կորագիծծավալներ:
•	 Հակադիրգույներիօգտագործում:
•	 Ծավալներիհատուկբարդացվածություն:

Նկար234.ա,բ.ԱրևիինստիտուտՇտուտգարտում,1987,ճ-տԳյունտերԲենիշ 
(Hysolar Institute Building, University Stuttgart, Günter Behnisch):

Նկար233.ՈւոլթԴիսնեյհամերգասրահըԼոս-Անջելեսում,2003թ.,ճ-տՖրենկԳեհրի:
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•	Հակասությունքաղաքայինմիջավայրի
հետ:

•	 Ծուռումուռ,թեքհենարաններ:
•	 Շեղվածթեքպատուհաններ:
•	Անկարգությանգաղափար:
•	Ոչավանդականնյութերիօգտագործում,
մետաղական,ալյումինեմակերեսներ:

Օրինակներ

	ՊարարվեստիթատրոնԳաագայում,1984-
87թթ.,ճ-տՌեմԿոլհաս:

	Արևի ինստիտուտըՇտուտգարտում,Գեր-
մանիա,1987թ.,ճ-տԳյունտերԲենիշ:

	Պիկ-ակումբՀոնկոնգում,1983թ.,ճ-տԶա-
հաՀադիդ:

	Միջազգային ցուցահանդեսային կենտրոն
Բեռլինում,1981թ.,ճ-տՊետերԱյզենման:

	Ֆրեդերիկ Վոյսմանի արվեստի թանգա-
րանըՄիննեսոտայում,ԱՄՆ, 1993 թ., ճ-տ

ՖրենկԳեհրի:

	«Ֆրեդ և Ջինջեր. պարող տուն» Պրահա-
յում,1995թ.,ճ-տՖրենկԳեհրի:

	ՈւոլթԴիսնեյհամերգասրահըԼոս-Անջելե-
սում,2003թ.,ճ-տՖրենկԳեհրի:

	Սիեթլի կենտրոնական գրադարան, 1999-
2004 թթ., ճ-տներ Ռեմ Կոլհաս և Ջոշուա

Պրինս-Ռամուս:

	ԲլուԹաուերբնակելիշենքըՆյուՅորքում,

2004-05թթ.,ճ-տԲեռնարՉումի:

	Օնտարիոնահանգիթագավորականպատ-
կերասրահի կցակառույցը Տորոնտոյում,

Կանադա,2007թ.,ճ-տԴանիելԼիբեսկինդ:

	ԳեղարվեստիթանգարանՄիլուոքիքաղա-
քում,ԱՄՆ,ճ-տՍանտյագոԿալատրավա:

•	 Միջազգայինցուցահանդեսայինկենտրոնի
շենքըԲեռլինում, 1981 թ., ճ-տՊետերԱյ-

զենման:

ՀԱՐՑԵՐ

1. Ովքե՞ր են տվել դեկոնստրուկտիվիզմի տե

սական հիմնավորումը։Ինչու՞մ էայն կայա

նում։

2. Որո՞նքենդեկոնստրուկտիվիզմիբնորոշգծե

րը։

3. Ո՞րհեղինակներիաշխատանքներինեքծա

նոթ։Նկար235.ա,բ.Սիեթլիկենտրոնականգրադարան,
ԱՄՆ,1999-2004թթ.,ճ-տներՌեմԿոլհասևՋոշուա
Պրինս-Ռամուս:Ընդհանուրտեսքևարտաքինճե-
մասրահիմաս:
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Ճարտարապետության հիմունքներ

Այս ուղղությունը160 ծայր առավ մոդեռնիզմի

վերջին տարիներին և իր գագաթնակետին հա-

սավ 1980-ականներից հետո: Դրա տեսական

հիմնավորումըտվելենԱրխիգրեմխմբավորման

անդամները161, որի հետևորդներն են Նորման

Ֆոստերը, Ռիչարդ Ռոջերսը, Նիկոլաս Գրիմ-

շոուն,ՋեյմսՍտիռլինգըևՌենցոՊիանոն:Հայ-

տեքըկարելիէհամարելմիամբողջդարաշրջա-

նի` մոդեռնիզմի ավարտի առայժմ դեռ գործող

ուղղություն: Չնայած թվացյալ հակադրությանը

1970 -ականների ուղղությունների հետ,այն իր

հիմքումպահպանումէեվրոպականճարտարա-

պետության ավանդական մտածողությունը, որը

դավանումէհարմարավետության,գեղեցկության

ևամրությանսկզբունքները:Հայ-տեքըմոդեռնիզ-

միգագաթնակետնէ:Հայ-տեքիկարևորհուշար-

ձաններիցմեկըՓարիզիՊոմպիդուկենտրոննէ,

160High technology–բարձրտեխնոլոգիա:
161 «Archigram»-ը ավանգարդիստ ճարտարապետ-
ներիմիխումբ,որըգործեց1960-ականներինԼոնդո-
նում: Նրանց ֆուտուրիստական նախագծերը փոր-
ձարարական բնույթ ունեին, դրանք ներկայացվում
էին նույնանուն ամսագրում և ցուցահանդեսներում:
Օրինակ, «Փլագ-ին քաղաք»-ը՝ ցանցային մի կա-
ռուցվածքէ,որիմեջկարողենտեղավորվելբնակելի
տներ: «Քայլող քաղաք»-ը խելացի քաղաք-ռոբոտ-
ներից բաղկացած համալիր է՝ հսկայական բնակելի
պատիճներիձևով,որըԼեԿորբյուզյեի«տունըորպես
ապրելու մեքենա» արտահայտությունը մարմնավո-
րումէբառացի:«Վայրկենականքաղաք»-ըօդումնա-
վարկողտեխնոլոգիականմիկառույց է` որնիրհետ
դեպի թերզարգացած, սահմանափակ կյանքով ապ-
րողբնակավայրերէհասցնումմշակութայինևգովազ-
դային հարթակներ՝ բեմեր և այլն: Ներկայացվել են
նաևքաղաք-բուրգ, քաղաք-կամուրջգաղափարները:
Սաավելիշուտխաղէրճարտարապետությանլեզուն
ընդլայնելուհամար,քանիրականճարտարապետու-
թյուն: Արխիգրեմցիք հետևողականորեն հերքում էին
մոնումենտալությունը,պատկերայնությունը,ընդհան-
րապես հաստատուն ձևերը և, փաստորեն, հենց ին-
քըճարտարապետությունը:Նրանցուտոպիստական
գաղափարներըմեծազդեցությունունեցանպոստմո-
դեռնիստականճարտարապետությանվրա:

որը մեծ դժվարությամբ ընդունվեց հասարակու-

թյան կողմից: Այն բոլորովին չէր տեղավորվում

«արվեստի թանգարան» հասկացության շրջա-

նակների մեջ ՝ շենքի ծավալից դուրս բերված,

վառ գույներով ներկած իր կոմունիկացիոն մե-

տաղականխողովակներով։

Հայ -տեքըօգտագործումէնորագույննյու-

թեր` ալյումինե պանելներ, ապակե հյուսվածք-

ներ, ընդգծում է դրանց նոր գեղագիտությունը:

Մակերեսների մետաղական փայլը, գործարա-

նային մեքենա հիշեցնող ծավալներն ու խողո-

վակներըավելիշուտհիշեցնումենինժեներական

սարք,քանշենք՝բառիավանդականիմաստով։

Նկար236.ՊոմպիդուարվեստիկենտրոնըՓարի-
զում,1971,ճ-ներՌիչարդՌոջերսևՌենցոՊիանո:

Հայ-տեքի կառույցները բավականին թանկ

են,ևայդպատճառովվարկանիշայինարժեքու-

նեն:Այսոճըհատուկէհատկապեսխոշորագույն

բանկային և առևտրական շենքերին: Սկսած

1990-ից հայ-տեքի կառույցներում նկատվում են

բնությանհետհամադրվելու,երկխոսելումիտում-

ներ,այդպիսովայսուղղությունըվերաճումէբիո-

տեքևէկո-տեքուղղությունների:

Բնորոշգծերը.

•	 Նախագծման և շինարարության մեջ,

ինչպես նաև կառուցվածքային լուծումնե-

րումբարձրտեխնոլոգիաներիկիրառում:

ՀԱՅՏԵՔ,1970ականներիցսկսած

«Մինչևորևէբանկառուցելըլսեքքաղաքը,մինչևինչոր
բանքանդելըլսեքձերսրտիձայնը»։

 ՆորմանՖոստեր
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•	Ապակու, մետաղի, պլաստիկ նյութերի կի-
րառում:

•	 Մետաղի լայն կիրառում:Մետաղյա խողո-
վակաձև ծավալներում՝ աստիճանավան-

դակներիդուրսբերումհիմնականծավալից:

•	Ապակենտրոնացված հավասար լուսավո-
րությունինտերիերում:

•	 Կոնստրուկտիվիստական և կուբիստական
տարրերճարտարապետությանմեջ։

•	Հնարավոր է գործառույթային խնդիրների
զոհաբերումըհօգուտէսթետիկականի:

•	Ուղիղգծեր,պարզերկրաչափականձևեր:

Հայտեքիօրինակներ

	Լլոյդ’զ ապահովագրական ընկերության

շենք Լոնդոնում,1986 թ., ճ-տՌիչարդՌո-

ջերս:

	Պոմպիդու արվեստի կենտրոն Փարիզում,
1971 թ., ճ-ներ Ռիչարդ Ռոջերս և Ռենցո

Պիանո:

	«Շարդ» երկնաքերը Լոնդոնում, 2012 թ.,
ճ-տՌենցոՊիանո:

	Պադրե Պիո ուխտավորների եկեղեցին

Սան-Ջովաննի-Ռոտոնդոյում, Իտալիա,

2004թ.,ճ-տՌենցոՊիանո։

	Պարկո դելլա Մուզիկա համերգասրահնե-
րի համալիր Հռոմում, 2002 թ., ճ-տՌենցո

Պիանո:

	Յոյոգի մարզադաշտ Տոկիոյում, 1964 թ.,
ճ-տԿենձոՏանգե:

	Հերման Միլլերի գործարան Բատ

քաղաքում,1976թ.,ճ-տՆիկոլասԳրիմշոու:

Ըստ հեղինակի, ճարտարապետությունը

պետք է լինի չափազանց պարզ, հարկ է

խուսափելամենտեսակդեկորատիվությու-

նիցևբարդացվածությունից:

	HSBC բանկի գլխավոր վարչության շենքը
Հոնկոնգում,ճ-տՆորմանՖոստեր

	ՀերստթաուերՆյուՅորքում, 2006թ., ճ-տ
ՆորմանՖոստեր:

Նկար237.ՀերստԹաուերՆյուՅորքում,2006թ.,ճ-տ
ՆորմանՖոստեր(HearstTower,NormanFoster):

Նկար238.ՀերստթաուերՆյուՅորքում,2006թ.,ճ-տ
ՆորմանՖոստեր,ինտերիեր։

ՀԱՐՑԵՐ

1. Ի՞նչխմբավորումէրԱրխիգրեմը։

2. Որո՞նք են հայտեք ուղղության բնորոշ գծե

րը։

3. Ո՞րճարտարապետներնենաշխատելտվյալ

ոճումևի՞նչկառույցներենձեզծանոթ։
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Բիո-տեք ուղղությունը առայժմ ձևավորման

ընթացքում է գտնվում:Այն բացահայտորեն ըն-

դօրինակումէբնությանձևերը,ինչըերբեմնհան-

գեցնում է տարածության ոչ ռացիոնալ օգտա-

գործմանը, որը բիո-տեքի հիմնականխնդիրն է:

Այսօրինակ մոտեցմամբ բիո-տեքը նմանվում է

էքսպրեսիոնիզմին, սակայն ի տարբերություն

դրանբիո-տեքնունիշատավելիլայնշինտեխնի-

կական հնարավորություններ, քան ուներ էքսպ-

րեսիոնիզմնիրժամանակին։

Բիո-տեքը ոչ միայն ընդօրինակում է բնու-

թյան ձևերը ճարտարապետության մեջ, այլև

ուղղակիորեն ճարտարապետությունը լրացնում

բնությանտարրերովուբուսականությամբ:Բիո-

տեքուղղությանհետևորդներենժամանակակից

տաղանդավոր ճարտարապետներ Սանտյագո

Կալատրավան, Գրեգ Լիննը, Մայքլ Սորկինը,

ՆիկոլասԳրիմշոունևայլոք:ՆորմանՖոստերի

նախագծածԼոնդոնիհայտնիվարունգաձևերկ-

նաքերըհամարվումէբիո-տեքիխորհրդանիշը։

Բիո-տեքը նպատակ ունի մշակել այսպես

կոչված էկո-տների օպտիմալ հորինվածքները:

Դրանք պետք է լինեն էներգախնայող բնակե-

լի համակարգեր, որոնցում լավագույնպայման-

ներկստեղծվենառողջկյանքիհամար:Այսպիսի

տները օժտված կլինեն արևային մարտկոցնե-

րով, անձրևաջրերի հավաքման ավազաններով,

կանաչապատ բակերով, բնական լուսավորու-

թյամբ և օդափոխիչ սարքավորմամբ: Դրանք

կլինենինքնաբավևինքնասպասարկվողևհար-

մոնիկ կերպով կներգծվեն բնական լանդշաֆտի

մեջ,օրգանապեսկկապվենբնությանհետ,չվնա-

սելովայն:Բիո-տեքընաևանվանումենէկոճար-

տարապետություն:

Բնորոշգծերը.

•	 Շինություններըընդօրինակումենբնության՝
բույսերի, կենդանիների, մարդու մարմնի

ձևերը: Օրինակ, Մայքլ Սորկինի նախա-

գծածհյուրանոցը,որըմեդուզայիձևունի:

•	 Տարածությունըկազմակերպվումէբնական
կազմավորումների՝քարայրների,ձվի,կեն-

դանիներիբներիևայլնիօրինակով:

•	 Շինանյութերը նույնպես նմանակում են
բնությանը`մեղվիբջիջները,փրփուրը,տա-

րատեսակ հյուսվածքները, սարդոստայնը,

միներալների շերտավոր կառուցվածքը և

այլն:

Նկար239.ԳեղարվեստիթանգարանՄիլուոքիում,
ԱՄՆ,ճ-տՍանտյագոԿալատրավա(Milwaukee Art 
Museum, Santiago Calatrava):

Նկար240.ՊտտվողբնակելիշենքՄալմոյում,Շվե-
դիա,1999-2004,ճ-տՍանտյագոԿալատրավա
(“Turning torso” by Santiago Calatrava):

ԲԻՈՏԵՔ,1990ականներիցսկսած
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Նկար241.«30Սբ-Մերի-Էքս»կոմերցիոներկնաքերը
Լոնդոնում,2001-2004թթ.,ճ-տՆորմանՖոստեր(30
St.MaryAxe,NormanFoster):

Նկար242.«Դրախտ»նախագիծ՝ջերմոցներևզվար-
ճանքներ,բուսաբանականայգի,Քորնուոլ,Անգլիա,
2000թ.,ճ-տՆիկոլասԳրիմշոու։(Edenprojectin
Cornwall,NicholasGrimshaw):

Նկար243.ԱրվեստիևգիտությանքաղաքՎալենսի-
այում,1991-2003թ.,Իսպանիա,ճ-տՍանտյագոԿա-
լատրավա:

Բիոտեքիօրինակներ

•	 Մերի-ԷքսերկնաքերԼոնդոնում,2001-2004
թթ.,ճ-տՆորմանՖոստեր:

•	 ՄեծԲրիտանիայիազգայինտիեզերագնա-
ցությանկենտրոնԼեստերում,2001թ.,ճ-տ

Ն.Գրիմշոու:

•	ԷդեմնախագիծՔոռնուոլումEdenprojectin
Cornwall,2001թ.,ճ-տՆ.Գրիմշոու:

•	ԱրվեստիևգիտությանքաղաքՎալենսիա-
յում,1991-2003թ.,Իսպանիա,ճ-տՍ.Կա-

լատրավա:

•	 ԹագուհիՍոֆիայիԱրվեստիպալատՎա-

լենսիայում,Իսպանիա,1992-2005թթ.,ճ-տ

Ս.Կալատրավա:

•	 ԳեղարվեստիթանգարանՄիլուոքիքաղա-
քում,ԱՄՆ,1994-2001թթ.,ճ-տՍ.Կալատ-

րավա:

•	Երկաթուղային կայարանի շենք Լիոնում,
1994թ.,ճ-տՍ.Կալատրավա:

•	 Պարուրաձևերկնաքեր,բնակելիշենքՄալ-
մոյում,Շվեդիա,2005թ.,ճ-տՍ.Կալատրա-

վա:

•	ՕպերայինթատրոնՍանտաԿրուսդեՏե-
ներիֆեքաղաքում,Իսպանիա1991-2003թ.,

Ս.Կալատրավա:

ՀԱՐՑԵՐ

1. Որո՞նքենբիոտեքիբնորոշգծերը։

2. Ո՞րճարտարապետներնենաշխատելտվյալ

ոճումևի՞նչկառույցներգիտեք:
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Աբաքկամթակաղակ– Абака –խոյակիվե-
րինմասը՝այնսալը, որիվրաանմիջականորեն

նստումէգլխավորհեծանը՝մարդակը։

Աբսիդ կամապսիդ կամխորան– Апсида –
պաշտամունքային շինության կիսաշրջանաձև

հատակագծով,գմբեթարդովծածկվածհատված։

Գլխավորխորանըմիշտտեղադրվումէեկեղեցու

արևելյանվերջավորությունում։

Ախավեղագես – Антаблемент – դասական
սյունակարգիհեծանայինմասը,որըհանգչումէ

սյուներիվրաևբաղկացածէմարդակից,ծոփո-

րիցևքիվից:

Արջամագիլ– Акант –մշտադալարբույս,որի
տերևների նմանությամբ հարդարվել է կորնթա-

կանսյունակարգիխոյակը։Արջամագիլովզար-

դամոտիվըկոչվումէտերևազարդ։

Աճյունախուց– Склеп: 
Ամբարտակկամպատվար– Плотина: 
Ամբիոն– Амвон –ընթերցումների,քարոզնե-

րիհամարնախատեսվածշինությունքրիստոնե-

ականտաճարում։

Ամբուլատորիում կամ դեամբուլատորիում – 
Амбулаторий или деамбулаторий –շրջանցսրահ
գլխավորխորանիշուրջ։

Ամպհովանի– Балдахин –քառակուսիձևու-
նեցող,չորսանկյուններումձողերիվրահենված

հովանոցիմիտեսակ,որըկրումենչորսանձինք՝

բարձրաստիճան հոգևորականների համար,

որոնք մտնում են դրա տակ հանդիսավոր երթի

ժամանակ։

Ամրան– Арматура –երկաթբետոնիպողպա-
տյակմախքը։

Ամրացեմենտ կամ ամրանացեմենտ – 
Армоцемент:

Ամրաշինություն– Фортификация:
Արմավազարդ– Пальметта:
Ամրոց– Замок: 
Ամփոփագիր– Кадастр –հարկմանենթակա

օբյեկտներիցուցակ,նկարագրումևգնահատում։

Անապատ – Пустынь, скит – բնակավայրե-
րիցհեռուգտնվողմենաստան։

Անդաստակ– Вестибюль – նախասրահ։
Անդրաբեմ– Кулисы – բեմինանմիջականո-

րենհարողտարածք,դրաերկուկողմերումևետ-

նամասում։

Անկյունաքար– Краеугольный камень:
Անկյունախորշ – Альков – որմնախորշ կամ

սենյակիառանձնացվածմիփոքրմաս,որումսո-

վորաբարտեղադրվումէմահճակալկամայլկա-

հույք։

Անհամամասնություն– Диспропорция:
Անձավ– Пещера:
Անձրևաճոռ– Желоб:
Աշտանակ,մոմակալ– канделябр:
Ապադանա– Ападана –աքեմենյանսյունա-

զարդդահլիճ:

Ատրիում–Атриум –բացսյունազարդներք-
նաբակ:

Աղեղ–Дуга:
Աղոթարան– Капелла –դղյակիկամպալատի

մասկազմողկամառանձինկառույցիձևովմաս-

նավործիսակատարություններիհամարնախա-

տեսվածսրահ-եկեղեցի։

Աղոթախորշ – Молитвенная ниша, михраб 
– մզկիթի կիսաշրջանաձև, բազմանկյուն կամ
ուղղանկյունաձև հատակագծով որմնախորշ,

ուղղվածդեպիՄեքքա։

Աղոթասրահ– Молитвенный зал:
Աշխարհիկճարտարապետություն– Светская 

архитектура :
Ապակենախշ– Витраж – գունավորապակի-

ներովհավաքվածդեկորատիվլուսամուտ։

Ապարանք– Палата:
Ապլիկե– Аплике, накладной орнамент –վրա-

դիրզարդանախշ։

Առագաստ – Парус, пандатив – գնդի մա-
կերևույթի եռակողմ հատված, որով ծածկում են

քառակուսի կառուցվածքից շրջանաձև կառուց-

ՄԱՍIII.
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐ

ԱՌԱՎԵԼԳՈՐԾԱԾԱԿԱՆՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆԵԶՐՈՒՅԹՆԵՐԻ
ՀԱՅՌՈՒՍԵՐԵՆՀԱՄԱՌՈՏԲԱՌԱՐԱՆ
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վածքինանցնելուց գոյացող չորս բացանկյուն-

ները:

Առաստաղապատկեր– Плафон:
Առևտրասրահ– Пассаж :
Աստրագալ– Астрагал – սյունակարգիմաս,

սյան բունը խոյակից անջատող տրամատավոր

բարձիկանմանճարտարապետականտարր։

Ավագխորան– Алтарная апсида –եկեղեցու
արևելյանծայրամասումգտնվողխորան։

Ավազան – Бассейн, купель – մկրտության
համարնախատեսվածջրավազանեկեղեցում։

Ավազաքար– Песчаник:
Ավանդատուն– Ризница:
Ատամնաշար– Дентикулы, зубцы, сухарики 

–դասականսյունակարգումդեկորատիվհարդա-
րանքիտարր՝խորանարդիկներիշարքիձևով։

Արաբանախշ– Арабеска –բուսականևերկ-
րաչափականտարրերիցբաղկացածբարդկազ-

մությանարևելյանզարդանախշ։

Արեոստիլոս– Ареостиль – սյուներիտեղա-
բաշխումը իրարից 4-5 տրամագիծ հեռավորու-

թյանվրա։

Արևաբուժարան– Cолярий :
Արևկալ–Маркиза–խանութներիցուցափեղ-

կերնարևիցպաշտպանողհովանոց։

Արծվառյուծ – Грифон:
Արձանագիր,վիմական– Лапидарная надпись 
Արձանագործություն – Ваяние – քանդակա-

գործություն։

Արմավազարդ– Пальметта:
Արվարձան– Предместье:
Արտեսոնադո – Артесонадо – փայտյա հա-

վաքովիառաստաղ,հաճախփորագրովիևնկա-

րազարդ։Տարածվածէհատկապես15-րդդարի

Իսպանիայի մավրիտանական ճարտարապե-

տությանմեջ։

Առանցքաչափություն– Аксонометрия –տա-
րածականմարմիններըհարթությանվրազուգա-

հեռպրոյեկտմամբպատկերելուեղանակ։

Բագին – Капище, алтарь –  աստվածներին
նվիրված շինվածք հեթանոսական Հայաստա-

նում, մեհյան, ատրուշան, կրակատուն, կուռքի

տաճար,նաև՝զոհասեղան։

Բազմաչք– Многопролетный:
Բազրիք– Перила:
Բաղադրյալկամար– Сложная арка:
Բավիղ– Лабиринт:
Բարավոր – Перемычка, притолока – բաց-

վածքիծածկ,վերինսալըկամգերանը։Կարողէ

լինելհորիզոնականկամկամարաձև։

Բարձակ – Консоль – հեծան, որի մեկ ծայ-
րը ազատ կախված է, իսկ մյուսն ունի հենա-

րան։Նաևօգտագործվումէкронщтейн իմաստով՝
բարձակային հենամաս, հաճախ կորագիծ

նկարվածքի, օրինակ քիվերի տակ՝ երկայնքով

տեղադրված:

Բարձրաքանդակ– Горельеф–պատիմակե-
րեսից իր ծավալի կեսիցառավել չափով բարձր

ռելիեֆ։

Բեկոր– Фрагмент:
Բեկվածքճարտարապետական,տրամատ– 

Облом архитектурный –դասականսյունակարգի
երկարավուն գոտիների լայնական կտրվածքի

ձև։Տարբերումենկրնկիկ,սագիկ,գլանիկ,դորի-

ականկտուցևշատայլտեսակներ։

Բեմ– Сцена:
Բեմահարթակ– Эстрада:
Բեմաճաղեր – Колосники – բեմի վերևում

գտնվողմետաղականճաղեր,որոնցիցկախվում

ենբեմիձևավորմանմասերըշարժողմեխանիզմ-

ներ։

Բեմեզր– Рампа:
Բևեռագիր,սեպագիր– Клинопись:
Բերդշեն – Циклопическое укрепленное 

поселение – ամրացված կիկլոպյան բնակատե-
ղի։

Բնապատկերային ճարտարապետություն – 
Ландшафтная архитектура:

Բոլորաքանդակ– Круглая скульптура:
Բրուլիոն – Брульон – գծագրի նախնական

ճեպանկար։

Բուկրանիոն– Букраний –ծաղկագոտիներով
զարդարվածցլիգլուխպատկերողհինհունական

ռելիեֆայինզարդամոտիվ,հաճախհանդիպումէ

դորիականսյունակարգիմետոպներում։

Բուն,սյան– Ствол колонны:
Բուսական զարդադրվագ – Растительный 

орнамент:
Բուլևտերիոն – булевтерион – ծերակույտի

ժողովատեղիՀինՀունաստանում:

Գալարազարդ– Меандр –հնագույնպարու-
րաձևզարդանախշ։

Գաջ– Гажевая штукатурка
Գավիթ, ժամատուն – Притвор, нартекс, 

паперть – եկեղեցուն արևմուտքից կից կիսաշ-
խարհիկ նշանակության կառույց:Գավիթ բառն

օգտագործվում է նաև նախամուտքի իմաստով

աշխարհիկ և բնակելի ճարտարապետության

մեջ։
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Ճարտարապետության հիմունքներ

Գեղազարդ – Орнамент – զարդապատկեր,
զարդանախշ, զարդանկար՝ տարրերի ռիթմիկ

դասավորությամբկազմվածզարդ,նախշ։

Գեղահարկ– Бельэтаж –բարոկոյիևդասա-
կանությանճարտարապետությանմեջառաջին՝

կիսագետնափոր հարկի վրախոյացող երկրորդ

հարկը,որումգտնվումենառավելշքեղսրահնե-

րը։Նաև՝ժամանակակիցթատրոնումպարտերից

վերգտնվողառաջինշարքիօթյակները։

Գեղատեսիլոճ– живописный стиль–ռոման-
տիկճարտարապետականոճXVIIIդարիվերջե-

րիԱնգլիայում,որումգերակշռումենասիմետրիկ

հորինվածքները և կարևորվում է ազատ, ասի-

մետրիկբնականշրջակամիջավայրիառկայու-

թյունը։

Գեղօթյակ– Бенуар –պարտերիերկուկողմե-
րիօթյակները,որոնքբեմիհարթությանըհավա-

սարկամքիչցածենտեղադրված։

Գեմաքար– Гемма –կիսաթանկարժեքքար,
սովորաբարշրջանաձևկամօվալաձև,որիմակե-

րեսըմշակվածէորևէպատկերիձևով։

Գեյսոն–Гейсон, слезник – քիվիվերին՝առա-
վել առաջ կարկառված գոտին, որը պաշտպա-

նումէպատըանձրևաջրերից։

Գետաքար– Булыжник:
Գետնադամբարան–Склеп:
Գետնատուն– Землянка:
Գետնափորմատուռ– Крипта:
Գերեզմանաբլուր–Курган, могильный холм:
Գիրիխ– Гирих–աստղանմանզարդանախշ՝

հինգ մասերից հավաքվողխճանկարմահմեդա-

կանճարտարապետությանմեջ։

Գլան–Цилиндр, вал:
Գլանաձևթաղ– Бочарный свод, цилиндричес-

кий свод, полуциркульный свод – կեսգլանիձև
ունեցողթաղ։

Գմբեթ– Купол,
գնդաձև–сферический, 
կեղծ– ложный,
կողավոր– ребристый,
սեպաձև– клинчатый,
սոխաձև– луковичный:

Գմբեթարդ– Конха – սֆերիկգմբեթիմեկքա-
ռորդ մաս կազմող ծածկ, սովորաբար խորանի

վրա։

Գոգավորություն– Вогнутость:
Գոտիավորում – Зонирование – քաղաքա-

շինության մեջ բնակավայրի նախագծում ըստ

ֆունկցիոնալգոտիների։

Գրիզայլ– Гризайль–հարթաքանդակպատ-
կերողմիագույննկար։

Գունաշար– Гамма цветовая:
Դամբանադաշտ– Могильник:
Դամբանագիր– Эпитафия:
Դախս– Жалюзи, ставни, шторы –շերտավա-

րագույր։

Դաս– Клирос, хоры, эмпоры–եկեղեցուներ-
սումբացկրկնահարկ։

Դարակաշար– Стеллаж:
Դարավանդ– Терраса:
Դեամբուլատորիում – Деамбулаторий – մի-

ջանցքավագխորանիշուրջ։

Դիմահայաց– Анфас:
Դիմկալ– Подкос –թեքհենակ,որըպահումէ

հորիզոնականկամուղղաձիգորևէկառուցամաս։

Դիմհարկամար– Аркбутан –գոթականճար-
տարապետության մեջ արտաքին պատին կից

քարեկիսակամար,որըշինությանպահանգային

ճիգըփոխանցումէարտաքինհենարանին՝որմ-

նահեցին։

Դիվանատուն– Табулярий–ՀինՀռոմիպե-
տական արխիվ, որում պահպանվել են փաս-

տաթղթեր։

Դիոկղետյանկամպալլադիականլուսամուտ

– Диоклетианское или палладианское окно –եռա-
մաս լուսամուտ,միջինմասը լայն,եզրայինները

նեղ:

Դիտաշտարակ– Бегфрид, каланча, стороже-
вая башня:

Դրսույթ– Экстерьер–շենքիարտաքինտեսք։
Եզրապատ– Парапет:
Եզրաքար– Бордюр – մայթըփողոցիերթևե-

կելիմասիցանջատողքարերիշարք:

Եռախորան,եռակոնք– Триконх –երեքկող-
մերումխորանունեցողշինություն։

Երկփեղկ– Двустворчатый:
Երեսակալ,պարակալ, շրջակալ– Наличник 

–բացվածքիպարագծովդրաերեքկողմերովտե-
ղադրվածտրամատավոր,հարդարվածգոտի։

Զարդարվեստ– Декоративное искусство:
Զարդափոս– Кессон:
Զարդաքիվ– Сандрик –բացվածքիկամորմ-

նախորշի վերևում տեղադրված քիվ, հաճախ

ճակտոնիձևով։

Զետեղարանմասունքների– Реликварий:
Զոհասեղան– Жертвенник, алтарь:
Էդիկուլա– Эдикула –որմնասյուներովևճակ-

տոնովեզրահարդարվածորմնախորշ։
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Թաղ– Свод,
գլանաձև,կիսաշրջանաձև– цилиндричес-

кий, полуциркульный,
սեպաձև–сомкнутый,
խաչաձև–крестовый,
հովհարաձև–веерный,
աստղաձև– звездчатый,
հայելային–зеркальный,
կեղծ–ложный,
առագաստային–парусный,
տափակավուն–пологий,
գնդաձև– сферический,

Թաղանթ– Оболочка:
Թաղակիրկամար– Подпружная арка –թա-

ղաձևծածկըպահողկամար։

Թաղիք– Войлок:
Թեքամուտք– Пандус –դեպիմուտքըտանող

թեքհարթակ։

Թմբուկ– Барабан –գմբեթավորկառուցված-
քի մաս, գմբեթի հենարան հանդիսացող շինու-

թյուն՝գլանաձևկամնիստավոր։

Թռիչք– Пролет:
Ժանեդրվագ– Фестон – դեկորատիվհարդա-

րանքիտարրժապավեններովփաթաթվածծաղ-

կեշղթայիձևով,սերվելէհռոմեականճարտարա-

պետությունից։

Ինցերտ– Инцерт –Բետոնիերեսապատում
անկանոնձևիքարերով։

Իմպոստ – Импост – մույթի, սյան տրամա-
տավորվերինտարր,որըծառայումէորպեսհե-

նարան՝կրունկկամարիկամթաղիհամար։Իմ-

պոստ են անվանում նաև բացվածքի փեղկերի

միջևտեղադրվածհենարանը։

Լյունետ – Люнетта, глухая люнетта или 
арочный проем –Պատի մակերեսի կամարաձև
հատվածկամբացվածք։

Լսնակուճ – Алебастр – թրծված գիպսից
պատրաստվող բարձրարժեք շինանյութ, նաև

գիպսի մանրահատիկ, խիտ և մարմարանման

տարատեսակ։Օգտագործվումենծեփածոճար-

տարապետականմանրամասներպատրաստելու

համար։

Խանդակ – Ров:
Խարիսխ – База – սյան կամ մույթի տակի

հիմնաքար։

Խճանկար– Мозаика:
Խոյակ– Капитель–թակաղակ,սյունագլուխ,

դասական սյունակարգում սյունը պսակող մաս՝

շեշտվածպլաստիկձևավորմամբ։

Խոյող – Волюта – հոնիականխոյակիպա-
րուրաձևմաս։

Խորան– Апсида– շինության ծավալիմաս՝
կիշրջանաձև հատակագծով, որը ծածկվում

էգմբեթարդովկամթաղով։Քրիստոնեականեկե-

ղեցիներում կենտրոնական աբսիդը կոչվում է

ավագխորան։

Ծոփոր– Зофорный фриз – դասականհոնի-
ականսյունակարգումախավեղագեսիմասկազ-

մողանընդհատքանդակազարդգոտի։

Կաթողիկե (Մայր տաճար) – Кафедральный 
собор:

Կազմվածք– структура:
Կաղապարամած– Опалубка–բետոնեկամ

երկաթբետոնե կառուցվածքի ձևն ապահովող

միջանկյալ ժամանակավոր կառոուցվածք, նաև

փայտյաժամանակավորհենարանքարեկամար

կամթաղշարելուհամար։

Կամար– арка,
եռատերև– трехлопастная,
երկտերև–двулопастная,
հովհարաձև–веерная,
սլաքաձև–стрельчатая,
երկկենտրոն–двуцентровая,
եռակենտրոն– трехцентровая,
քառակենտրոն «Տյուդոր» – четырехцен-

тровая “Тюдор”,
ողնուցաձև–килевидная,
կանթաձև–коробовая,
աղեղնաձև–лучковая,
սեգմենտաձև–сегментная,
նշտարաձև–ланцетовидная,
կիսաշրջանաձև – круглая, полуциркуль-

ная,
պայտաձև– подковообразная,
հեռանկարային– перспективная,
կեղծկամար– ложная арка:

Կամարաշար– Аркатура:
Կամարաղեղ– Архивольт –կամարիաղեղը,

կամարաձևբացվածքիկամթաղակապանցման

կամարն ընդգծող հարդարանք՝ ծեփածո աղեղ

կամկորագիծմարդակ։

Կամարունք– Бровка – լուսամուտիցվերտե-
ղադրվածաղեղնաձևհարդարանք։

Կամարիկրունկ–Пята арки, импост:
Կանոնավոր հատակագծում – Правильная 

планировка:
Կանգնակ– Стойка, стержень:
Կապակցում– Схватывание:
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Ճարտարապետության հիմունքներ

Կառուցվածք– Конструкция:
Կավարամած – Обрешетка – տանիքի կա-

ռուցվածքում ծպեղների վրա հավաքվող ցան-

ցաձևկամհոծ հարթակ, որի վրաամրացվում է

բունծածկը։

Կենդանակերպ զարդաքանդակ – Зооморф-
ный орнамент:

Կիսահարկ– Антресоль – սենյակիկամսրա-
հիներսումծավալիմիմասըզբաղեցնողկրկնա-

կիհարկաբաժին։

Կմախք– Остов, фахверк, каркас:
Կատար– Конёк –կտուրիերկուհարթություն-

ներիհատմանգիծ:

Կողասրահ– Кулуары – որևէկենտրոնական
սրահի օժանդակ սենյակներ, միջանցքներ, կո-

ղայինսրահներ։

Կորագծություն– Курватура –շինությանուղ-
ղաձիգկամհորիզոնականհատվածներիհատուկ

կերպովնախատեսված, հազիվնկատելի կորա-

գծություններ,որոնքկոչվածենուղղելօպտիկա-

կանխաբկանքները։ Հատկապես ընդունված էր

դասականճարտարապետությանմեջ։

Կրաքար– Известняк:
Կրկնանախշ– Раппорт –զարդանախշիմաս

կազմողկրկնվողզարդատարր։

Կրնկիկ – Каблучок – ճարտարապետական
բեկվածքի տարատեսակ, հիշեցնում է կանացի

կոշիկիկրունկ։

Հախճաղյուսկամհախճասալիկ– Изразец –
խեցեղեներեսապատմանսալիկջնարակե,էմա-

լեծածկույթովկամառանցդրա։

Հարդածածկ– Крытый соломой:
Հարդանոց– Саманник:
Հարթաքանդակ,ցածրաքանդակ– Барельеф:
Հարկաբաժին– Апартаменты:
Հեծան– Балка:
Հիմնականհեծան – Ригель:
Հենակ– Стойка:
Հեռանկար– Перспектива:
Հիմք– Фундамент:
Հիմնապատվանդան– подиум, стереобат или 

стилобат –պատվանդանամբողջշինությանհա-
մար, բազմաստիճան կամ մեկ հարթակի ձևով,

բարձրահարթակ։

Հրակնատ– Амбразура:
 Հոնիկներ –Ионики, яйцевидный орнамент 

– հոնիական խոյակի ձվանման հարդարանքի
տարր։

Հովար–Козырёк:

Ձայնագիտություն– Акустика:
Ձեղնահարկ – Мансарда – տանիքի տակի

հարկաբաժին։

Ճակտոն – Фронтон – դասական տաճարի
երկթեքծածկիերկուլայնականկողմերումգոյա-

ցածեռանկյունաձևմակերեսները։

Ճակտոնազարդկամքիվազարդ– Акротерий 
–ճակտոնիերեքանկյուններում՝ճակտոնիցվեր
խոյացողզարդաքանդակներ։

Ճակտոնապատ – Щипец – առանց քիվի,
եռանկյունաձևվերջավորությունովպատիվերին

հատվածը,հիմնականումշենքիկողայինճակա-

տում։

Ճաղ– Балясина:
Ճաղաշար– Баллюстрада:
Ճեմասրահ– Фойе:
Ճկվածք– Прогиб:
Մարդակ կամ քովթար – Архитрав – դասա-

կանսյունակարգումախավեղագեսիերեքհորի-

զոնականմասերիցներքևինը՝այն, որանմիջա-

կանորեննստումէսյուներիխոյակներին։

Մակատեսք– Фактура –շինանյութիմակերե-
սիմշակմանձևևաստիճան։

Մանրամաս,տարր– Фрагмент, деталь
Մասնատում– Членение –ճարտարապետու-

թյանմեջճակատիբաժանումմասերի՝զանազան

ճարտարապետականտարրերի կիրառման ճա-

նապարհով։

Մատնեք– Каннелюра –հոնիականսյանբնի
մշակմանձևուղղաձիգակոսներով։

Մատուռ– Часовня –փոքր,հաճախմեկըն-
տանիքիպատկանողեկեղեցի,աղոթարան։

Միջնորմ – Перегородка – չկրող, զուտ սե-
նյակներնիրարիցանջատողպատ:

Մույթ– Пилон –ուղղանկյունաձևհատվածք
ունեցող հենարան, սյուն կամ ազատ կանգնած

պատ։

Մուքառնաս– Сотовый свод–շթաքարեկա-
ռուցվածքովթաղ,գմբեթկամգմբեթարդ։

Նախագծագիր – Крок – նախնական գծա-
գիր,ճեպագծագիր։

Նախօթյակ– Аванложа:
Նավ– Неф – ինտերիերիձգվածմասհատ-

կապես բազիլիկ կառույցներում, որը մեկ կամ

երկուկողմերիցսահմանափակվումէսյունաշա-

րով`զատելովայնհարևաննավերից։

Նիստ– Грань:
Ննջասրահ– Дортуар –ընդհանուրննջասե-

նյակ ուսումնական հաստատությունների սանե-
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րիհամար։

Նշտարիկ – Ланцетка – սրածայր զարդա-
տարր։

Շառավղային հատակագծում – Радиальная 
планировка:

Շթաքար– Сталактит –ռոմբաձև,պրիզմաձև,
նիստավոր և ծալքավոր ելուստներով գոյացած

կարուցվածք, որ հիշեցնում է մեղրահաց, տա-

րածված է հատկապես մահմեդական ճարտա-

րապետության մեջ, հանդիպում է նաև հայկա-

կանճարտարապետությանմեջ։

Շրիշակ– Плинтус –դեկորատիվտարրհա-
տակի ևպատի միջև եղած ճեղքըփակելու հա-

մար։

Շրջակալ – Наличник – երեսակալ, պարա-
կալ։Բացվածքներըևխորշերըերիզողտրամա-

տավոր,քանդակազարդհարդարանք։

Շքաբակ– Курдонер –հանդիսավորբակպա-
լատիառջև։

Շքամուտք– Портал –խոշորկամկարևորշի-
նությանհարդարվածգլխավորմուտք։

Ոլորազարդ– Завиток:
Ողնարկ – Кружало – կամարակալ, հիմնա-

կանումփայտյաօժանդակկառուցվածքթաղեր

և գմբեթներ կառուցելիս դրանց պահանջվող ձև

տալուհամար։

Որձաքար– Базальт:
Որմնախարիսխ– Цоколь – շինությանպատի

կամսյաններքևիհատվածիավելիհաստմաս։

Որմանցք– амбразура – սովորաբարամրոց-
ներիպատիմեջհատուկլուսանցքկրակելուհա-

մար։

Որմնախորշ– Ниша:
Որմնահեց– Контрфорс – որմնանեցուկ,հիմ-

նական կրող կառուցվածքի լրացուցիչ ամրու-

թյուն`հիմնականումմույթիձևով։

Որմնանկար– Фреска:
Որմնաշար– Кладка:
Որմնամույթ– Пилястр –պատինկիցմույթ։
Որմնասյուն – Полуколонна – պատին կից

սյուն։

Որմնափակխաչքար– Встроенный хачкар –
որմնափակխաչքարերըսովորաբարունենումեն

սովորականխաչքարիձև,սակայնամբողջովին

առնվում են սրբատաշ քարով և կրաշաղախով

շարվածխորշաձևճարտարապետականհորին-

վածքիմեջ:

Որմնաքանդակ– Барельеф:
Չորսու– Брус:

Պահանգ– Распор – կորագիծկառուցվածքի՝
գմբեթի,թաղի,կամարիհորիզոնականքանդման

ճիգը։

Պահունակ – Модильон, кронштейн – քիվի
առաջակարկառ գոտին պահող ճարտարապե-

տականտարր:

Պահունակավորքիվ– Карниз на кронштейнах
Պատկերապատ,պատկերակալ– Иконостас –

եկեղեցուբեմումմիջնորմսրբապատկերներովև

քանդակազարդդռներով։

Պատնեշ– Вал:
Պատվանդան– Постамент:
Պատվար– Плотина:
Պարակալ,տե՛սերեսակալ,շրջակալ:
Պարզունակ– Ригель – մարդակ,հիմնական

հեծան։

Պլինթոս– Плинфа – լայն,տափակթրծված
աղյուս,տարածվածբյուզանդականճարտարա-

պետությանմեջ,սովորաբար40x30x3սմ.չափե-

րի։

Ջլատում – Раскреповка – ախավեղագեսի
հորիզոնական տարրերի ուռուցիկ ծավալային

ելուստավորումըպատիմակերեսիցդուրս։

Ջլատված սյունակարգ – Раскрепованный 
ордер – ճակատի տեկտոնիկ մասնահատման
միջոց,երբսյունըկամմույթըիրախավեղագեսի

հետմեկտեղպատիմակերևույթիցառաջէկար-

կառված։ՏարածվածէրհատկապեսՀինՀռոմի

ճարտարապետությանմեջ։

Ջլաղեղ – Нервюра, гурт – խաչաձև թաղի
կմախքըկազմողուռուցիկփոխհատվողկամար-

ներաղյուսից, քարից, բետոնից։Հիմնակմախքի

կիրառմանառաջինօրինակներիցէր։

Ջնարակ – Глазурь – վերնիճ, ապակեներկ՝
ապակենմանձուլվածք,որովպատում՝զօծումեն

խեցեգործական առարկաներ, ստացվում է հա-

տուկխեցանյութիհալեցմանճանապարհով։

Ջրանցույց– Акведук –ՀինՀռոմումվերգետ-
նյակամարաշարջրատարկառուցվածք։

Ջրարգելակ– Шлюз:
Ջրորդան– Желоб для стока воды:
Սալարկ– Брусчатка –ճանապարհներիծած-

կույթ՝ավազիմեջտեղադրվածանկանոնգետա-

քարերիցկամայլմշակվածքարերից։

Սանդղաբազուկ– Лестничный марш:
Սեղան– Алтарь –զոհասեղան։
Սեղանատուն– Трапезная, рефектория:
Սենեկաշարք – Анфилада – մեկ առանցքով

տեղադրվածսրահների,սենյակներիշարք:
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Ճարտարապետության հիմունքներ

Սյունազարդ բակ – Перистильный двор –
բացբակ,որըպարագծովեզերվածէսյունաշա-

րովկամսյունասրահներով։

Սյանբուն– Ствол колонны:
Սյուն– Колонна:
Սյունազարդ մուտք – Пропилеи – Հին Հու-

նաստանումշքամուտքիշինությունդեպիտաճա-

րայինսրբազանբակ։

Սյունակարգ – Ордер – Հին Հունաստանի
դասական ճարտարապետության մեջ մշակված

տաճարային ճարտարապետության որոշակի

համաչափականևձևաչափականկանոն։

Սյունամեջ– Интерколумний:
Սյունասրահ– Портик:
Սյունարձան– Атлант, кариатида:
Վահանազարդ– Картуш –XV-XVIդդ.ճար-

տարապետությանևդեկորատիվարվեստում՝կի-

սաբացթղթեգալարակիտեսքովզարդաքանդակ,

հաճախ պատռտված եզրերով, որի վրա պատ-

կերվումէզինանշանկամորևէգրություն։Սովո-

րաբարտեղադրվումէբացվածքիվերնամասում։

Վարդակ– Розетка – ծաղկանմանկլորավուն
դեկորատիվհարդարանքիտարր։

Վերնաբերդ– Цитадель –միջնաբերդ։
Վերնասրահ– Галерка, хоры:
Վիմագրություն – Лапидарная надпись, 

эпиграфика
Տանիք– Кровля:
Տաղավար– Павильон:
Տապանատուն– Усыпальница:
Տեսանկյուն– Ракурс:
Տրամատ– Облом, профиль –հատույթ՝երկա-

րավունճարտարապետականտարրերիձևավոր

լայնական կտրվածքը, ընդունված հատկապես

սյունակարգայինճարտարապետությանմեջ։

Տրոմպ –Тромп – կոնաձև թաղի կեսը կազ-
մող կառուցվածքային տարր, որ հիմնականում

ծառայում է գմբեթատակ քառակուսուց գմբեթի

շրջանաձևհիմքինանցնելուհամար։

Տետրապիլոնկամքառամույթ– Тетрапилон–
քառակողմհաղթակամար։

Ցից– Свая:
Ցցաթումբ – Эстакада – հողի մակերևույթից

բարձրցցերիվրակառուցվածճանապարհկամ

ինժեներականայլկառույց։

Ուրվագիծ– Абрис, контур, схема:
Ուրվանկար– Эскиз:
Փականաքար– Замковый камень –կամարի

վերինմիջինքարը,որով«փակվում»էկամարը։

Փշրաքար– Брекчия –խոշորաբեկորապար,
սրածայր կոտրատված ապարների և բնական

ցեմենտողնյութիմիացություն։

Քառախորան – Тетраконх –սրահիչորսկող-
մերումխորաններունեցողկառույց,մեծմասամբ

պաշտամունքային։

Քառաձի– Квадрига:
Քարափորագրություն– Глиптика – թանկար-

ժեք և կիսաթանկարժեք քարերի փորագրման,

քանդակմանարվեստ։

Քերազարդ– Сграффито –որմնանկարիորո-
շակիտեխնիկա,կատարվումէբազմաշերտգու-

նավործեփերով։

Քիվ– Карниз:
Քիրխե– Kирхе, лютеранская церковь :
Օթյակ– Ложа:
Օձագալար – Серпантин – գալարվող լեռ-

նայինճանապարհ։



Պիպոյան Լիլիթ

184

ԱՂԱՍՅԱՆ Ա, ՀԱԿՈԲՅԱՆ Հ., ՀԱՍ-

ՐԱԹՅԱՆ Մ., ՂԱԶԱՐՅԱՆ Վ., Հայ արվեստի

պատմություն,Երևան,Զանգակ,2009:

Արտասահմանյան արվեստի պատմու-

թյուն, խմբ. և թարգմ. ռուս.՝ Մ. Գ. Երզնկյան,

Երևան,Զանգակ-97,2003:

ԳԱՍԱՐՋՅԱՆ Ս., Ճարտարապետական

և շինարարական տերմինների ռուս-հայերեն և

հայ-ռուսերենբացատրականբառարան,Երևան,

Ա.հ.,հրատ.,2007:

ԳԵՋՅԱՆ Ս. Հ., Հայկական ճարտարապե-

տություն, Մատենագիտություն, Երևան, Հակոբ

Մեղապարտտպարան,1997:

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Թ., Համամասնությունները

հայճարտարապետությանմեջ,Երևան,Սարգիս

Խաչենց,2011:

ԶԱՐՅԱՆԱ. Կ., ԱրևմտյանԵվրոպայիար-

դի ճարտարապետությունը, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ

հրատ.,1979:

ԶԱՐՅԱՆԱ.Կ.,Ձևիպահանջը ճարտարա-

պետությանմեջ,ՀՀՀ,N4,Բեյրութ,1973։

ԶԱՐՅԱՆԱ.Կ.,Իտալականարդիճարտա-

րապետությունը (1927-1960 թթ.)։ ԳԱ հրատ.,

Երևան,1972թ.:

ԶԱՐՅԱՆ Ա. Կ., Հայկական ճարտարապե-

տությունը և Լեոնարդո դա Վինչիի վարկածը։

Խմբ.Ա.Հ.Գրիգորյան,Ապոլլոնհրատ.,Երևան,

1994թ.:

ԶԱՐՅԱՆԱ.Կ.,Հայճարտարապետություն։

Քննականևտեսականհարցեր։Երևան,տպ.Հա-

մազգային,ՎանԱրյան,1996:

ԹՈՐԱՄԱՆՅԱՆ Թ. Ե., Նյութեր հայ ճար-

տարապետությանպատմության։Կազմ.՝Կ.Ղա-

ֆադարյան; խմբ.՝ Հ. Օրբելի, Երևան, Արմֆան,

հատորառաջին,1942,հատորերկրորդ,1948։

ԹՈՐԱՄԱՆՅԱՆ Ա. Խ., Ճարտարապետա-

կան պատկերազարդ բառարան, Երևան, Անա-

հրատ,2007:

ԹՈՐՈՍՅԱՆՋ.Պ.,Իտալականվերածննդի

և բարոկոյի ճարտարապետությունը։ Դասախո-

սություններիտեքստ։Երևան,ԵրՊԻհրատ.,989:

ԽԱՉԻԿՅԱՆՅ.Ի.,Հայճարտարապետները

արվեստիմասին,անթոլոգիա,Երևան,ՀՀԳԱԱ,

Գիտություն,2012:

ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆՍ.Վ.,Ռուս-հայերեն-անգլե-

րեն ճարտարապետական-շինարարական տեր-

միններիբառարան,Երևան,Հայաստան,1991:

Հ. ՀԱԿՈԲՅԱՆ, Մ. ՀԱՍՐԱԹՅԱՆ, Համաշ-

խարհայինևհայարվեստիպատմություն,ծրա-

գիր-ուղեցույց,Զանգակ-97,2005:

ՀԱՍՐԱԹՅԱՆՄ.Մ.,Հայկականճարտարա-

պետություն,Երևան,ՀՀԳԱ,2011:

ՀԱՍՐԱԹՅԱՆՄ.Մ.,Հայկականվաղքրիս-

տոնեական ճարտարապետությունը, Մոսկվա,

Ինկոմբուկ,2000.

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆՎ. Մ., Գեղեցիկի զար-

մանահրաշքառուղիներում,Զրուցաշարհինաշ-

խարհի ճարտարապետության մասին, Երևան,

Անահիտ,1999:

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆՎ.Մ.,Հայկականճար-

տարապետության պատմություն, Բուհական

ձեռնարկ,Երևան,Լույս,1992:

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆՎ.Մ.ևուրիշ,Ճարտա-

րապետական հուշարձանների վերականգնումը,

Երևան,2003:

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Վ. Մ., Հայկական քա-

ղաքաշինությանևճարտարապետությանտեսու-
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սանելիէ30.06.2018.
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Հապավումներ

ՃՇՀԱԳ-Ճարտարապետությանևշինարա-

րությանՀայաստանիազգայինհամալսարան

ՀԳՊԱ - Հայաստանի գեղարվեստի պետա-

կանակադեմիա

ԵրՊԻ-ԵրևանիՊոլիտեխնիկականինստի-

տուտ

ՀՀՀ - Հայկազյան հայագիտական հանդես,

Բեյրութ

ՀՀ ԳԱ - Հայաստանի Հանրապետության

Գիտություններիակադեմիա

Հրտ-հրատարակչություն

ՊԲՀ-Պատմա-բանասիրականհանդես

ԼՀԳ - Լրաբեր հասարակական գիտություն-

ների

ԵՊՀ-Երևանիպետականհամալսարան
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