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ՆԱԽԱԲԱՆ
Հիսուն տարի` կես դար պահանջվեց, որ հասկանայի, թե
ինչ է իրականում ճարտարապետությունը:
Միս վան դեր Ռոէ

Համաշխարհային արվեստի կարևոր մաս է
կազմում ճարտարապոտությունը, այն հատկա
պես պատվավոր տեղ է գրավում հայ արվեստում։
Արվեստի պատմություն և տեսություն ուսանելիս
չափազանց կարևոր է ծանոթանալ ճարտարա
պետության հիմնական հասկացություններին և
իմանալ` որոնք են ճարտարապետության և մյուս
արվեստների միջև եղած ընդհանրություններն ու
տարբերությունները:
Ճարտարապետությունը
որքան  նյութական, նույնքան և վերացական ար
վեստ է: Այն քննելու, վերլուծելու և գնահատելու
համար անհրաժեշտ է տիրապետել մասնագի
տական գիտելիքների՝ դրա բնույթի և առանձնա
հատկությունների մասին, այլ խոսքով՝ հասկա
նալ ճարտարապետության լեզուն։
Ճարտարապետությունը բարդ հումանիտարտեխնիկական ասպարեզ է։ Այն իր մեջ պարու
նակում է գեղարվեստական-կերպարային, ինժե
ներական-կառուցողական և գործառույթայինտեխնոլոգիական բաղկացուցիչներ, և հաճախ
ոչճարտարապետական բաժինների ուսանողնե
րը դժվարանում են ընկալել այն ամբողջությամբ և
արդյունքում մեկնաբանում են ճարտարապետու
թյունը որպես կերպարվեստի ճյուղ կամ որպես
զուտ պատմական-մշակութային գիտություն։
Հայալեզու գրականության մեջ առայժմ շատ չեն
ճարտարապետության տեսությանը նվիրված
աշխատությունները՝ ի տարբերություն հայ ճար
տարապետության պատմության, որն ավանդա
բար առաջնահերթություն է վայելում հայկական
գիտական ասպարեզում։ Սա որոշ դժվարություն
ներ է ստեղծում ուսումնառության կազմակերպ
ման գործում։ Սույն դասագիրքը կոչված է որոշ
չափով լրացնել այդ բացը։ «Ճարտարապետու
թյան հիմունքներ»-ից ընթերցողը տեղեկություն
ներ կքաղի ճարտարապետության ընդհանուր
դրույթների և սահմանումների մասին, ճարտա
րապետական հորինվածքի մասին, տարրական
պատկերացումներ կկազմի ճարտարապետա

կան նախագծի, գծագրերի մասին, կկարողանա
կարդալ դրանք, կծանոթանա ծավալատարածա
կան հորինվածքի և տեկտոնիկ համակարգերի
հիմնական տեսակներին, ճարտարապետության
արտահայտչամիջոցներին, ինչպես նաև ընդ
հանուր պատկերացում կկազմի շենքի կառուց
վածքի մասին։ Դասագրքի կարևոր հատված է
կազմում ճարտարապետական ոճերին նվիրված
բաժինը։ Հարկ է նշել, որ մենք անդրադարձել ենք
հիմնականում արևմտյան երկրների ճարտարա
պետական ուղղություններին, թողնելով մնացած  
ոճական ուղղություններն առանձին ուսումնա
սիրության համար, քանի որ համընդհանուր ընդ
գրկումը չափազանց մեծ ծավալ կկազմեր։ Այս
շարքում բավականին սեղմ ներկայացրել ենք
հայկական ճարտարապետության ոճական և
հորինվածքային
առանձնահատկությունները,
հաշվի առնելով, որ արվեստաբանության բաժնի
ուսանողները առանձին դասընթացով մանրա
մասնորեն ծանոթանում են հայկական ճարտա
րապետության պատմությանը։ Ոճերը դասագըր
քում ներկայացվում են իրենց պատմահասարա
կական հիմնավորմամբ, հիմնական հատկանիշ
ներով և օրինակներով, ինչպես նաև ուղղորդում
ներով դեպի ճարտարապետական - տեսական
աշխատությունները։ Դասագիրքը համալրված է
հարուստ իլյուստրատիվ նյութով, ճարտարապե
տական հիմնական եզրույթների հայ-ռուսերեն
բառարանով, որում եզրույթների մեծ մասը նաև
բացատրված է, և ընթերցանության համար առա
ջարկվող գրականությամբ։ Թեև, ինչպես նշվեց,
այն նախատեսված է արվեստագիության բա
ժինների ուսանողների համար,  որպես լրացուցիչ
ձեռնարկ կարող է օգտակար լինել նաև մշակու
թաբանության, զբոսաշրջության հետ առնչվող
և այլ հումանիտար մասնագիտությունների հա
մար, ինչպես նաև ճարտարապետությամբ հե
տաքրքրվող լայն հասարակայնության համար։
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Պիպոյան Լիլիթ

 ԱՍ I.
Մ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀՈՐԻՆՎԱԾՔ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
«Ճարտարապետությունը

մարդկության

հիմնական

տարեգիրքն է»։
Վիկտոր Հյուգո

Ճարտարապետությունը
(հունարեն՝
ἀρχιτέκτων1, լատիներեն architectura) մարդու կող
մից ստեղծված, նրա բանական կյանքն ու գործու
նեությունը ապահովող և կազմակերպող նյութա
կան միջավայր է: Այն մարդկանց աշխատանքը,
կենցաղը և հանգիստը տարածության մեջ կազ
մակերպելու արվեստ է։ Ճարտարապետությունը
շենքեր և շինություններ նախագծելու և կառուցե
լու արվեստ է: Այն կարելի է սահմանել նաև որ
պես միջավայրի կամ շինության նախագծում՝
սկսած բնակավայրերից և բաց տարածքներից
մինչև առանձին ծավալները, ընդհուպ մինչև վեր
ջիններիս ինտերիերի, կահույքի, զանազան այլ
իրերի ձևավորումը: Ճարտարապետությունը այն
արվեստն է, որը տարածության, լույսի և նյութա
կան ծավալների համադրմամբ կազմակերպում
է մարդու կենսամիջավայրը։ Ըստ ֆրանսիաց
ի
հռչակավոր ճարտարապետ Լե Կորբյուզյեի բա
նաստեղծական ձևակերպման, ճարտարապե
տությունը վարպետությամբ, ճշմարտությամբ և
հրաշքով ստեղծված ձևի ու լույսի խաղ է2:
Ճարտարապետությունը մարդկության մշա
կույթի չափազանց կարևոր մաս է կազմում, այն
ըստ էության մարդու ստեղծած երկրորդ՝ ձեռա
կերտ բնությունն է, որում անմիջականորեն ար
տացոլվում են տվյալ ժամանակաշրջանի և երկ
րի նյութական, քաղաքական, հասարակական
կյանքը, գեղագիտական պատկերացումները,
կրոնը, մշակութային ավանդույթները: Բացի հո
գեբանական ներգործությունից, ճարտարապե
տությունը՝ ի տարբերություն մյուս արվեստների,
ստեղծում է հարատև նյութական միջավայր, որը

1
2

ἀρχι նշանակում է «ավագ», և τέκτων – «կառուցող»
Տես՝ Le Corbusier, Vers une architecture, Paris, 1923.
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կարևոր դերակատարություն է ունենում մարդու
ողջ կյանքի ընթացքում:
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
ջավայրի ձևափոխման միջոցով, այդ ձևաստեղծ
ման համար հիմք են ծառայում ճարտարապետի
կողմից յուրացված բնության, ինչպես նաև մարդ
կային հասարակության օրենքները: Ճարտա
րապետության արվեստ լինելը երբեմն կասկածի
տակ է դրվում իր խիստ օգտավետության պատ
ճառով: Այո, ճարտարապետությունը չի պատկե
րում բնությունը, ինչպես կերպարվեստը (դա հիմ
նականում վերաբերում է իրապաշտական ար
վեստին): Բայց այն նմանվում է բնությանը մեկ
այլ առումով, ճարտարապետությունը նույնպես
ստեղծում է նոր՝ ձեռակերտ միջավայր, և հենց
դրանով էլ արվեստ է: Նյութը տարածության մեջ
կազմակերպելով, ճարտարապետությունը կեն
դանացնում է վերացական գաղափարները գոր
ծադրելով նյութի այնպիսի   հատկություններ,
ինչպիսիք են՝ չափը, ծավալը, զանգվածը, կարծ
րությունը, ճկունությունը, ծանրությունը, գույնը,
թափանցիկությունը, մակատեսքը3 և այլն: Այս
պիսով, ճարտարապետությունն ինքնին և՛ նյու
3

Մեր տեքստում օգտագործել ենք որոշ տարածված
եզրույթների հայերեն տարբերակները։ Որպես «ֆակտուրա» բառի հայերեն տարբերակ օգտագործել ենք
մակատեսք բառը։ Նշենք սակայն, որ «ինտերիեր»-ի
իմաստով մասնագիտական գրականության մեջ առաջարկվում են ներսույթ, ներսերևույթ, ներտարածք
եզրույթները։ Մենք   պահպանել ենք ինտերիեր և
էքստերիեր եզրույթները։

Ճարտարապետության հիմունքներ

թական բարիք է, և՛ հոգևոր արժեք: Այն մարդու
մշտական ուղեկիցն է և ներգործություն ունի
իր բարոյական, գեղագիտական, նաև հայրե
նասիրական գիտակցության մեջ: Չնայած իր
մշտական ներկայությանը, կամ գուցե հենց դրա
պատճառով, ճարտարապետության լեզուն բո
լորին չէ հասու: Բանն այն է, որ լինելով ամենա
նյութական արվեստը, այն միևնույն ժամանակ
ամենավերացականն է, քանի որ խոսում է մար
դու հետ թվերի (չափերի) և նշանների լեզվով,
ուստի դիտողը պետք է ունակ լինի մեկնաբանել
այդ նշաններն ու ռիթմերը՝ դրանք հասկանալու
համար: Իհարկե սրանում գեղագիտական հա
կասություն կա, սակայն պատրաստված դիտո
ղը, ով ծանոթ է ճարտարապետության լեզվին,
հեշտությամբ հաղթահարում է այն և ընթերցում
է ճարտարապետությունը,   ստանալով գեղագի
տական հաճույք։
Ինչպես և գեղանկարչությունը կամ գրաֆի
կան, ճարտարապետությունը նույնպես պարու
նակում է հարթության, գծի, գույնի, մակատես
քի, ռիթմի, լուսաստվերի, հավասարակշռության
հասկացությունները,  իսկ դրանցից առավել այն
տիրապետում է խորությանը, զանգվածին, ինչ
պես քանդակագործությունը, և վերջինից առավել
ճարտարապետությունը ունի նաև ներքին տա
րածություն4:
Հնադարում շինությունները կառուցվում էին
նախևառաջ մարդուն բնության անբարենպաստ
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: Այժմ ճարտարապետությունը
և՛ արտադրամիջոց է (գործարաններ, էլեկտրա
կայաններ և այլն), և՛ մարդու գոյության համար
անհրաժեշտ նյութական հիմք (բնակելի և հասա
րակական կառույցներ):
Բոլոր արվեստների մեջ ճարտարապետու
թյունն ամենաբարձր բարոյագիտական բովան
դակությունն ունի, այն օժտված է հասարակա
կան իմաստով և մեծ պատասխանատվությամբ:
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2004.

Դրա ազդեցությունը, ինչպես ասվեց արդեն, բազ
մապատկվում է մշտական ներկայությամբ: Ճար
տարապետը հասարակական պատվեր է կա
տարում, ինչը երբեմն խոչընդոտ է դառնում նրա
նորարարական ստեղծագործական մտքի հա
մար, և երբեմն նախագծերը չեն իրականացվում,
դառնալով այսպես կոչված «թղթե ճարտարապե
տություն»։ Սակայն վերջին տարիների շինարա
րական տեխնոլոգիաներն այնպիսի առաջընթաց
են ապրել, որ այժմ հնարավոր է իրականացնել
ճարտարապետի ամենահամարձակ գաղափար
ները:
Թեև ենթարկվելով հասարակական պահան
ջին, ճարտարապետությունը միևնույն ժամանակ
հասարակական հարաբերություններ է ձևավո
րելու: Սենյակների, սրահների կամ թաղամասերի
որոշակի դասավորությամբ այն միացնում կամ
անջատում է մարդկանց; դրանց չափերի, լուսա
վորության, գույնի, կահավորանքի ընտրությամբ
կազմակերպում է մարդու հասարակական, ար
տադրական, անձնական կյանքն ու կենցաղը։ Այն
մարդուն թելադրում է անգամ վարվեցողության
ձև: Օրինակ, տաճարում, ակումբում կամ ուսում
նական հաստատությունում վարվեցողության
կանոնները խիստ տարբեր են իրարից։ Արտացո
լելով հասարակության կառուցվածքը, ճարտա
րապետությունը նաև հասարակական դիրքի և
հեղինակության նշան է դառնում:
Ճարտարապետությունը
գաղափարակիր
արվեստ է, հիշենք Հին Հռոմում կայսրության
հզորությունը մարմնավորող հասարակական
կառույցները կամ խորհրդային ստալինյան
ժամանակաշրջանի շինությունները: Ավելորդ
է նշել, որ ճարտարապետությունը մշակված
հորինվածքներով սերտորեն կապվում է այս կամ
այն կրոնի հետ և արտացոլում է կրոնական գա
ղափարներ:
Ճարտարապետությունը մեզ տեղեկություն
ներ է հաղորդում տարբեր ժամանակներում ապ
րած մարդկանց մասին, այսպիսով ստեղծելով
մշակութային հիշողություն: Պատմության մեջ
իրար հաջորդող ճարտարապետական ոճե
րը պայմանավորված են տվյալ երկրի և տվյալ
ժամանակաշրջանի զարգացման աստիճանով,
տնտեսական և տեխնոլոգիական ձեռքբերումնե
րով, գեղագիտական պատկերացումներով:
Վերջապես, ճարտարապետությունը մյուս
արվեստների պես բավարարում է մարդու գեղե
ցիկի պահանջը:
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Կարելի է ասել, որ ճարտարապետության
գործառույթների ցանկը սկզբունքորեն համընկ
նում է մշակույթի հիմնական գործառույթների
հետ, դրանք ծառայում են մարդկային հասարա
կության գոյատևմանն ու զարգացմանը՝ բարենպաստ պայմաններ ստեղծելով դրանց համար:
Ճարտարապետության երեք կարևորագույն
բնորոշիչներն են՝ օգտավետությունը, ամրությու
նը և գեղեցկությունը: Այս երեք բաղկացուցիչնե
րի կատարելությամբ է պայմանավորվում ճար
տարապետական երկի հաջողությունը: Firmitas,
Utilitas, Venustas՝ առաջին անգամ այս երեք
հատկությունները ձևակերպել է I դարի հռոմեա
ցի գիտնական, ճարտարապետության տեսաբան
Վիտրուվիոսը իր հռչակավոր «Ճարտարապե
տության մասին» աշխատության մեջ5:
Ճարտարապետական գիտությունը, ինչպես
և այլ գիտությունները, իր տեսության մեջ առանձ
նացնում է մի շարք կատեգորիաներ, որոնցում
արտահայտված են ճարտարապետության առա
վել կարևոր հասկացությունները։ Դրանց շար
քում հարկ է նշել ճարտարապետական հորին
վածքը, ծավալատարածական հորինվածքը, ար
խիտեկտոնիկան, տեկտոնիկ համակարգը, ճար
տարապետական ձևը, ծավալը, տարածությունը,
ճարտարապետական միջավայրը, գործառույ
թը, կառուցվածքը (շինարարական լուծումների
իմաստով) և ներքին կազմությունը (ըստ գործա
ռույթային բաժանումների կամ ըստ կառուցված
քային բաժանումների)։ Ճարտարապետական
երկը վերլուծելիս գործադրում են ճարտարապե
տության հետևյալ հինգ կարևորագույն հասկա
ցությունները.
1. Չափ, որի ընդհանրական հասկացության
մեջ մտնում են զանգվածը, բացարձակ չա
փը, ճարտարապետական մասշտաբը, ռիթ
մը, նյուանսն ու կոնտրաստը։
2. Երկրաչափություն, որի հասկացության
Տես՝ Витрувий Марк Поллион. Об архитектуре / Пер. Ф. А. Петровского - Москва: Изд-во Всес.
Академии архитектуры, 1936. XX դարասկզբին
այս կանոնը վերանայվել է ֆունկցիոնալիզմի և
կոնստրուկտիվիզմի հետևորդների կողմից։ Հատկապես գեղեցկության պարագան դուրս է մղվել որպես
ինքնուրույն հասկացություն, այն ստորադասվել է
օգտավետությանը և կառուցվածքի տրամաբանությանը որպես վերջիններիս ուղղակի պարզ ածանցյալ:
Այս տեսակետը, սակայն, բազմիցս ժխտվեց ճարտարապետության հետագա զարգացման ընթացքում։
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մեջ մտնում են երկրաչափական ձևերի օգ
տագործումը, ճակատների մասնահատում
ները, մանրամասների կիրառումը, դրանց
երկրաչափական ձևն ու դասավորությունը։
3. Համաչափություն, որի հասկացության մեջ
մտնում է համաչափական համակարգերի
կիրառումը։
4. Փոխենթակայություն, որի հասկացության
մեջ մտնում են ձևերի միասնականությունն
ու փոխենթակայությունը, գլխավորի և երկ
րորդականի ճիշտ տեղաբաշխումը հորին
վածքում։
5. Կողմնորոշում, որի հասկացության մեջ
մտնում է կառույցի կողմնորոշումը ըստ աշ
խարհի կողմերի, ներքին տարածություն
ների բացվելն ու կողմնորոշումը դեպի ար
տաքին միջավայր, մարդկանց շարժման
ուղեգծերը, հորինվածքի ստատիկան և դի
նամիկան, այսինքն ներքին շարժման առ
կայությունը կամ բացակայությունը 6։

ՀԱՐՑԵՐ
1. Տվեք ճարտարապետության սահմանումը։
Ինչպե՞ս է այն կապված տվյալ երկրի և ժա
մանակաշրջանի հետ։
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՞ս է ճարտարապետությունը ձևավորում
հասարակական պահանջ և պատմական հի
շողություն։
4. Որո՞նք են ճարտարապետության երեք հիմ
նական բնորոշիչները, ո՞վ է առաջին անգամ
ձևակերպել դրանք։
5. Որո՞նք են ճարտարապետական գիտության
կատեգորիաները և հիմնական հասկացու
թյունները։
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Տե՛ս Don Hanlon, Compositions in Architecture, New
Jersey, 2009, էջ 3-7։

Ճարտարապետության հիմունքներ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
«Ճարտարապետությունը մտածողություն է, ոչ թե մաս
նագիտություն»։
«Ես գնում եմ մարդկանց մոտ, որպեսզի ըմբռնեմ իմ՝
ճարտարապետի և շինարարի մասնագիտության իմաստը»։
Լե Կորբյուզյե

Ճարտարապետի մասնագիտությունը ունի
մի շարք նեղ մասնագիտացումներ: Դրանց շար
քում կարելի է առանձնացնել ծավալաշինությու
նը, քաղաքաշինությունը, բնապատկերային ճար
տարապետությունը, դիզայնը, հուշարձանների
պահպանումն ու վերականգնումը,   ճարտարա
պետական գիտահետազոտությունը:
Սովորաբար ճարտարապետ ասելով նկատի  
են ունենում  ծավալաշինարարին: Սա առանձին
շինություն կամ համալիրի նախագծողն է: Ծավա
լաշինարարը շենքի ճարտարապետական հորին
վածքը ստեղծելիս լուծում է բազմապիսի ֆունկ
ցիոնալ, էսթետիկական և կառուցողական խնդիր
ներ։ Նա տեղաբաշխում է կառույցի մասերը ըստ
գործառույթի, կազմում գլխավոր հատակագիծը
և հարկերի հատակագծերը, մշակում շենքի ճա
կատները, դրանց հարդարանքը, մշակում է ճար
տարապետական մանրամասների՝ գոտիների
տրամատների, բացվածքների, բարավորների,
զարդաքանդակների և այլնի նկարվածքը, և այդ
ամենը ներկայացնում է ճարտարապետական
նախագծի ձևով։ Քիչ չեն դեպքեր նաև, երբ կա
ռույցի հեղինակը նախագծում է ինտերիերի ամեն
մի մանրուք, ընդհուպ մինչև լուսամփոփները,
պատուհանի բռնակները, կահույքը և այլն:
Քաղաքաշինարարը զբաղվում է բնակավայ
րերի նախագծմամբ: Նա կատարում է բնակա
վայրի տրանսպորտային գծերի՝ ճանապարհնե
րի, փողոցների նախագծումը, կանաչ գոտիների
տեղադբաշումը, բնակավայրի մեծ հատվածների
ֆունկցիոնալ գոտիավորումը, տեղակայելով մշա
կութային կենտրոնը, արդյունաբերական և ար
տադրական գոտին, առևտրի կենտրոնները, կա
նաչապատման, հանգստի գոտիները, ուսանողա
կան թաղամասը, վարչական կենտրոնը, բնակելի
թաղամասերը և այլ ֆունկցիոնալ հատվածներ:
Հասկանալի է, որ բնակավայրի այսօրինակ ամ
բողջական նախագծումը առավել իրագործելի է

պետական հսկողության պայմաններում: Քաղա
քաշինարարն իր առջև դնում է տարբեր մակար
դակների խնդիրներ՝ սկսած քաղաքաշինական
համակարգային նախագծերից մինչև առանձին
տարածքների կառուցապատումը և բարեկար
գումը: Քաղաքաշինարարը վերահսկում և կազ
մակերպում է քաղաքի կենսընթացները:
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՛
պահպանել գոյություն ունեցող բնապատկերը, և՛
ստեղծել արհեստականը։ Նա մշակում է կանա
չապատման և հանգստի գոտիների նախագծերը:
Պետք է նշել սակայն, որ լանդշաֆտային ճար
տարապետությունը գործ ունի մեծ տեսադաշտի
կազմակերպման հետ, դա ավելի ընդգրկուն հաս
կացություն է, քան զուտ այգիների նախագծումը,
որը կազմում է դրա մի մասը։
Դիզայները, ինչպես արդեն նշվեց, ձևավորում
է կառույցի ներքին տարածությունները։ Լայն
առումով, իհարկե, դիզայների մասնագիտությու
նը ավելի ընդգրկուն է, դիզայներները զբաղվում
են ամենատարբեր, այդ թվում արդյունաբերական
իրերի ձևավորմամբ: Սակայն ներքին տարածու
թյան՝ ինտերիերի ձևավորմամբ դիզայներները
նույնպես զբաղվում են մասնագիտորեն: Դիզայ
ները ընտրում է կահավորանքի ոճը, դրա տեղադրումը, ինտերիերի գունային, լուսային, ծավա
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լային լուծումները, նյութը, դրա մակատեսքը և
այլն:
«Եթե ճարտարապետները բավարարվեին հուշարձան
ներն ամրացնելով՝ առանց դրանց ձևափոխման, ապա
կարժանանային բոլոր նրանց երախտագիտությանը,
ում համար թանկ են մեր անցյալն ու մեր պատմական
հուշարձանները»:

Անատոլ Ֆրանս
 արտարապետական հուշարձանների վերա
Ճ
կանգնումը ենթադրում է այնպիսի մասնագիտա
կան միջամտություն հուշարձանի ճարտարապե
տական կերպարում, որի հետևանքով պատմա
կան հուշարձանում լրացվում են կորսված կամ
քանդված հատվածները և վերականգնվում է դրա՝
գիտականորեն ապացուցված նախնական տես
քը: Այդպիսով վերականգնվում, պահպանվում
և բացահայտվում է տվյալ հուշարձանի պատ
մամշակութային արժեքը: Կախված հուշարձանի
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: Ընկած օրիգինալ բեկորները իրենց տեղե
րում տեղադրելով հուշարձանը վերականգնելու
մեթոդը կոչվում է անաստիլոզիս8: Սա ամբողջա
կան վերականգնումն է, որպես օրինակ կարող է
7

Հուշարձանների վերականգնման ժամանակակից
սկզբունքների, նախապատրաստական հետազոտության, վերականգնման նախագիծ կազմելու մասին,
ինչպես նաև հայ ճարտարապետության ավանդական
շինարվեստի մասին մանրամասն տեղեկություններ
քաղելու համար տե՛ս Վ. Հարությունյան, Գ. Նալբանդյան, Ա. Գրիգորյան «Ճարտարապետական հուշարձանների վերականգնումը» ուսումնական ձեռնարկը, Երևան, 2005:
8
Anastylosis – ավերված հուշարձանի վերականգնումը
դրա քանդված կառուցամասերից։ Կանոնական
կերպով այս մեթոդը կիրառվել է Աթենքի Ակրոպոլիսի
վերականգնման ժամանակ XX դարի սկզբին՝ Նիկոլայ
Բալանոսի կողմից, ով և հեղինակում է եզրույթի
անվանումը։
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ծառայել Գառնիի տաճարի վերականգնումը:
Այն դեպքերում, երբ պահպանված մասերը
չափազանց քիչ են և հնարավորություն չկա հու
շարձանը ամբողջությամբ վերականգնելու, այն
ուղղակի ամրակայում են իր առկա վիճակով,
այսինքն «պահածոյացնում», այս մեթոդը ան
վանում են կոնսերվացիա: Այսպիսի օրինակ է
Արուճի պալատի ամիրակայումը։ Ամրակայման
ժամանակ հնարավոր է կիրառել նաև հատվա
ծական կամ մասնակի վերականգնում անաստի
լոզիս մեթոդով, ինչպես դա արվել է Զվարթնոց
տաճարում:
Երբեմն հուշարձանը, որ կորցրել է իր գոր
ծառույթային նշանակությունը, ուզում են կրկին
կյանքի կոչել զբոսաշրջության համար։ Այս դեպ
քում այն վերականգնում են իր ժամանակին
բնորոշ օրիգինալ շինարարական մեթոդներով,
ընդ որում կարող են ներմուծել և ժամանակակից
սարքավորումներ, օրինակ լուսային սարքեր կամ
այլ պարագաներ։ Այս դեպքում կիրառում են ռե
գեներացիայի՝ վերականգնման և ռեաբիլիտա
ցիայի՝ հարմարեցման մեթոդները, որոնցով հու
շարձանը վերականգնվում   և շահագործվում է՝
համապատասխան իր նախնական մշակութային
և գործառույթային նշանակության։
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
նոց և այլն, սա ադապտացիայի մեթոդն է։
Երբեմն հուշարձանի մասին պահպան
ված կան միայն գրավոր տեղեկություններ, իսկ
հուշարձանն ինքն իսպառ կորսված են։ Այս
դեպքում զուտ գրավոր տեղեկությունների հիման
վրա հուշարձանի վերականգնումը կոչում են վե
րակառուցում։ Լիով
 ին կորսված հուշարձաննե
րը, որոնց մասին անգամ գրավոր տեղեկություն
ներն են սուղ և անորոշ, երբեմն վերաստեղծում
են: Իհարկե, նշված երկու մեթոդները չի կարելի
համարել վերականգնում, իսկ վերաստեղծվածը՝
պատմական հուշարձան, սակայն այս քայլին են
դիմում, երբ վերաստեղծվող հուշարձանը որևէ
համալիրի կարևոր և անհրաժեշտ մաս է կազմում
(ինչպես, օրինակ, Վենետիկի ս. Մարկոսի հրա
պարակի զանգաշտարակը): Կորստից փրկելու
համար երբեմն հուշարձանները նաև փոխադրում
են այլ վայր:

Ճարտարապետության հիմունքներ

Ճարտարապետական
գիտահետազոտու
թյունը նվիրվում է ճարտարապետության ուսում
նասիրությանը թե՛ պատմականորեն և թե՛ տեսա
կանորեն: Այն կարող է նվիրված լինել ճարտարա
պետության փիլիսոփայությանը կամ տեսական
այլ հարցերին՝ գեղարվեստական կերպարին,
ոճական առանձնահատկությանը և զարգացում
ներին, գործառույթին, ճարտարապետության
լեզվին, որը ստեղծվում է  շինարարական տարրե
րի և կոնստրուկտիվ լուծումների, հարդարանքի և
այլ գործոնների ընտրությամբ։ 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, հարդարանքին և այլն: Դրա կար
ևոր մաս են կազմում հնագիտական պեղումները,
դրանց փաստագրումը, պատերի բացումները,
զոնդաժը և այլն:
Ճարտարապետությանը նվիրված գիտա
կան աշխատությունները՝ հոդվածները, թեզե
րը, զեկուցումները կազմվում են ըստ գիտական
աշխատություններին ներկայացվող ընդհանուր
պահանջների և ունեն իրենց առանձնահատկու
թյունները: Դա վերաբերում է նաև ուսանողական
կուրսային և ավարտական աշխատանքներին9:
Հակիրճ անդրադառնանք այդ կանոններին։
Ավարտական աշխատանքը, ինչպես և թեզը՝
բացառությամբ որոշ հատուկ դեպքերի, պետք
է բաղկացած լինի ներածությունից, եզրակա
ցությունից և բուն նյութի շարադրանքի մի քանի
գլուխներից: Հավելյալ մաս են կազմում գրակա
նության ցանկը, կարևոր հատված է կազմում
պատկերաշարը: Կարող են ներկայացվել նաև
զանազան համեմատական աղյուսակներ և այլ
հավելյալ նյութեր։
Ներածության մեջ հիմնավորվում է թեմայի
ընտրությունը և կատարվում է տվյալ թեմայով
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Այս հատվածը կոչված է օգնելու ուսանողներին
կուրսային, ավարտական կամ մագիստրոսական
թեզ գրելու: Հասկանալի է, որ ճարտարապետությանը
վերաբերող գիտական ուսումնասիրությունները կարող են նաև ազատ ոճով շարադրված լինել՝ խնդրին
համապատասխան:

գոյություն ունեցող գրականության տեսություն:
Մատնանշվում է աշխատանքի հիմնական նպա
տակը, ըստ որի և առանձնացվում են խնդիրները:
Ներկայացվում է ուսումնասիրման մեթոդը: Նե
րածության մեջ կարող է ներկայացվել նաև որևէ
հիմնական տեղեկություն՝ պատմա-մշակութային
ակնարկ, բնակլիմայական տվյալներ, կամ եթե
աշխատությունը նվիրված է առանձին արվես
տագետի ստեղծագործությանը՝ կենսագրական
տվյալներ:
Աշխատության հիմնական մարմինը կազմում
է բուն գիտահետազոտությունը: Եթե այն վերա
բերում է ճարտարապետության տեսությանը,
բաժանվում է ըստ թեմաների, եթե վերաբերում է
առանձին հուշարձանի, ապա հետազոտության
ալգոռիթմը կազմվում է հետևյալ կերպ։
Ճարտարապետական երկի քննությունը հարկ
է կառուցել ընդհանուրից դեպի մասնավորը, այ
սինքն սկսելով քննվող ճարտարապետական
երկի աշխարհագրական 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,
հատակագծային լուծումները, կատարվում է տի
պաբանական և ոճական վերլուծություն: Հետա
զոտողը զննում է կրող և հենվող մասերը, դրանց
անցումների չափերը, կոնստրուկտիվ լուծումնե
րը, ծածկի, տանիքի ձևը, ճարտարապետական
և կոնստրուկտիվ մանրամասները՝ 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, կատարման ժամանակը, վարպետ
ների ով լինելը, խորհրդաբանությունը: Ժամա
նակագրության ճշգրտումների մեջ հետազոտողը
հիմնվում է վիմագրական, պատմական տվյալ
ների, ոճական վերլուծության, կառուցվածքի,
շինարարական մեթոդների և շինանյութի ընտ
րության վրա: Նա հետազոտում է շինարվեստը,
ճարտարապետական վերլուծություն կատարե
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լիս՝ ծավալատարածական հորինվածքը, 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, գտնում է զուգահեռներ և փոխառնչություն
ներ այլ մշակույթների նմանատիպ կոթողների
հետ: Առանձին անդրադառնում է դեկորատիվ
հարդարանքին՝ զարդանախշային և քանդա
կային հավելումներին, արվեստների համադրու
թյանը։ Նշված մեթոդը մեծ մասամբ կիրառելի է
պատմական հուշարձանների ուսումնասիրու
թյան համար, բայց կարող է օգտակար լինել նաև
առանձին ստեղծագործողների կամ ժամանակա
կից ճարտարապետության, քաղաքաշինական
խնդիրների ուսումնասիրության համար: Աշխա
տության վերջում կատարվում է արդյունքների
սեղմ ամփոփում10:

 ԱՐՑԵՐ
Հ
1. Որո՞նք են ճարտարապետական նեղ մասնա
գիտացումները, թվարկել և բնորոշել յուրա
քանչյուրը։
2. Ի՞նչ կազմություն ունի ճարտարապետական
հետազոտական աշխատությունը։
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Ճարտարապետական գիտահետազոտության մանրամասներին ծանոթանալու համար տե՛ս Ա. Ա. Ալոյան
«Գիտահետազոտական աշխատանքների մեթոդաբանություն. Հիմնական դրույթներ» ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2015:
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