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stalinuri arqiteqtura, stalinuri klasicizmi an stalinuri ampiri
_

termini,

wlidan,

romelic

boris

daerqva

iofanis

sabWoTa

“sabWoebis

damtkicebidan,

1955

wlamde,

roca

aTwleulebis

gadaWarbebuloba

arqiteqturas,

sasaxlis”
nikita
da

dawyebuli

proeqtis

xruSCovma

daSala

1933

oficialuri

dagmo

sabWoTa

gasuli
kavSiris

arqiteqturis akademia.
ampiri, anu “imperiis stili” _ istoriulad mxatvruli stilia.
pirvelad Camoyalibda safrangeTSi me-19 saukunis dasawyisSi (1799-1855w.w.)
napoleon bonapartis pirveli imperiis periodSi. ampirisaTvis safuZvlad
iqca Zveli romisa da saberZneTis mxatvruli memkvidreoba. gadmohqonda
iqidan

arqiteqturuli

samxedro

Zlierebis

da

plastikuri

gansasaxiereblad

motivebi

(didi

didebulebisa

sibrtyeebi,

da

monumenturi

formebi, masiuri portikebi, emblematika arqiteqturul detalebSi), risi
meSveobiTac amtkicebda imperatoris gandidebis ideas. am stilma pirveel
planze daayena paTosi da Teatraluri didebuleba. stilma didxans ar
iarseba da Sewyvita arseboba Tavis pirvel Tayvanismcemel napoleon
bonapartesTan erTad.
yuradsaRebia, rom napoleonis mier dapyrobilma arcerTma qveyanam ar
aRiara es stili. mxolod erTma, masze gamarjvebulma ruseTma, miiRo
nebayoflobiT “imperiis” anu ampiris stili da amiT TiTqos Seamzada
kidec safuZveli momavlisaTvis.

1933

wlidan

damkvidrda

“stalinuri

klasicizmi”,

stalinuri

arqiteqtura. amasTan erTad qarTveli arqiteqtorebis winaSe daisaxa
amocana _ moviyvanT citatas: “sabolood daamkvidron axali qarTuli
arqiteqturuli stili, romelSic organulad iqneba Serwymuli yovelive
mowinave, rac ki qarTveli xalxis mdidar samSeneblo praqtikas misi
xangrZlivi istoriuli gzis manZilze Seuqmnia”.
stalinuri arqiteqtura, rogorc aseTi ar aris arqiteqturuli
stili
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TviTmyofadi

formebiT.

ufro

zustad

es

termini

aRwers

arqiteqturas,
saSualebad.
kombinacia

romelic
paraduli

gaxda

iqca

saxelmwifos

monumentalizmisa

zogadad

Zlierebis

da

arqiteqturaSi

gamoxatvis

tradiciuli

sabWoTa

motivebis

wvlilis

yvelaze

mkafio nimuSi.
1933-1941 wlebi _ es adreuli stalinizmia. am periodis pirveli
wlebi aRiniSneba calke mdgomi Senobebis proeqtebiT. TviTeuli proeqti
damuSavebulia damoukidebel obieqtad, magram ar SeiZleba iTqvas, rom
ar

daeTmo

yuradReba

adgilis

faqtors.

TviTeulma

maTganma

aq

ganaSenianebis ganviTarebas SemdgomSi garkveuli mimarTuleba misca.
dReisTvis naklebadaa Seswavlili am periodis arqiteqtura, xolo
am sivrceSi carieli adgilebis Sevseba Tavis mxriv xels xels Seuwyobs
Senobebis sicocxlisunarianobis gaxangrZlivebas.
kiTxvebze,

rogor

SeiZleba

arqiteqtura,

ra

aris

masSi

progresulad

da

momavalSi

warmovadgenT

ramdenime

Sefasdes

Rirebuli,

ra

gamosayeneblad,

obieqts

aRniSnuli

TbilisSi,

SeiZleba

pasuxis

periodis
CaiTvalos

gacemis

ZiriTadad

mizniT

sazogadoebriv

Senobebs.

qalaqis Zveli raionis centralur nawilSi aSenebuli balneologiuri
kurortis

arqiteqtura.

ganaSenianebaSi
moculobis

CadgmiT

saxlebia,

Aam

Senobis

specifikuroba

iyo

gamowveuli,

pirdapir-mtkvris

mis

Zveli

garSemo

piras

kldeze

qalaqis

Zveli

patara

gadmomdgari

aivniani saxlebi da iqve metexis didebuli taZari. Mmis ukan mTaze
Sefenilia

Tbilisuri

aivniani

saxlebi,

viwro

SukebSi

gamosuli

fasadebiT, iqve sul axlos mTaze aRmarTuli iyo nariyalas taZris
nangrevebi(amJamad aRdgenilia).
Zveli

qalaqis

es

mkveTrad

Camoyalibebuli

saxe

arqiteqtorebs

Senobis masStabs da xasiaTs karnaxobda. Senoba simaRleSi rom

ar

wasuliyo da ar daerRvia arsebuli masStabi is grZivi mimarTulebiT
ganaviTares.Senobis
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mTavari

fasadi

gadaWimuli

quCis

sakmaod

did

monakveTze kargadaa Cawerili quCis dinebaSi. გეგმის, ფასადების საერთო
კომპოზიცია კლასიციზმის საფუძველზეა დამყარებული, რაზეც მიანიშნებს შიდა ეზო,
ერმაგი კოლონადა და სხვა (ბ. კარბინი, ი.ჟიტკოვსკი, მ.კალაშნიკოვი. 1937). გადაწყვეტილია
უმთავრესი ამოცანა - შენობა ორგანულადაა ჩაწერილი ძველი ქალაქის ანსამბლში,
მიუხედავად მისი დიდი მოცულობისა და სივრცის აღქმისას არ იფარება ქალაქის პეიზაჟი,
ამასთან, ყურადსაღებია, რომ აღნიშნული ძველი ქალაქის რეკონსტრუქციაში ერთ-ერთი
პირველი ნაბიჯთაგანია.
sivrcis

mniSvnelobis

gansazRvris
stadioni.

saukeTeso

da

araCveulebrivobis

magaliTia

Tbilisis

SegrZnebisa

“dinamos”

da

stadioni

masStabis
–

yofili

სტადიონის არქიტექტურა მარტივი და სადაა ძირითადად წარმოადგენda

ორნამენტით მოვარაყებულ შელესილ ყრუ კედლის სიბრtყეს (arqiteqtori ა. ქურდიანი,
კონსულტანტი ა. კალგინი, 1937).

ტრიუფალური თაღით დაგვირგვინებული სამხრეთის

შესასვლელი ქმნის აქცენტს და საზეიმო განწყობილებას. ავტორი სიფრთხილით უდგება
ფერით გადაწყვეტას. ფასადები ღია ოქროსფრად შელესილი, xolo სვეტები მოთეთრომოყვითალო ტონის iyo. ორნამენტები, სვეტის თავები, კრონშტეინები, კარნიზი ხელოვნური
ქვისგან ჩამოსხმული. aRsaniSnavia,rom misasvleli quCebi mayurebelTa datvirTva
evakuaciis karg pirobebs qmnida. yovelive es dRes warsulSia.

imelis Senoba რომელიც მთელ კვარტალს იკავებს , კარგად პასუხობს რუსთაველის
პროსპექტის გაბარიტებს და საერთო სივრცის აღქმას (ა. შჩუსევი, 1938.). აქაც თავს იჩენს
კლასიციზმის ელემენტები,

როგორიცაა დიდი ათსვეტიანი პორტიკი და წახნაგოვანი

მაღალი სვეტები, გორელიეფებით დაფარული რელიეფური ფრიზი (moqandakeebi ი.
ნიკოლაძე, თ. აბაკელია), ქვით შემოსილი კედლები. მუქი ფერის ცოკოლი და სვეტები ხაზს
უსვამს შენობის იდეურ მნიშვნელობას. Tumca is ar miiCneva “zeamarlebulad”.
sxvadasxva
erTmaneTTan

niSnulze

mdebare

dasakavSireblad

damaxasiaTebeli

Robe-quCa.

rusTavelis
avtorma

rusTavelis

gamzirisa

da

kvalis

quCis

gamoiyena

Zveli

TbilisisaTvis

prospeqtze

mdebare

xuTsarTuliani

Senoba terasebad eSveboda kvalis quCaze. aq is sami sarTuliT gamodioda da
ar arRvevda quCis ganaSenianebis masStabs, terasebi ki iZleoda misi aRqmis
saSualebas marcxena sanapirodan.es iyo adre. 2006 wels “imels” moexsna Zeglis
statusi,ramdenjerme gaiyida, Semdeg “gamoiSigna.sabolood gadaeca investors
kvalis quCaze dangreuli moculobis sanacvlod caTambjenis asaSeneblad.
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“me didi interesiT vmuSaob TbilisSi”- werda akad. Aa. SCusevi “vcdilob
diadi

klasikuri

kulturis

gangrZoba

vipovo

qarTul

xelovnebaSi

da

am

safuZvelze Sevqmna Tanamedrove arqiteqturis axali saxeebi.”
“arqiteqtorma unda gaiTvaliswinos geografiuli da topografiuli
pirobebi mocemuli adgilisa, hava, yofis Taviseburebani.....” es citata kargad
gamoxatavs arqiteqtoris Semoqmedebis kredos.
პავილიონი ფუნიკულიორის ზედა პლატოზე იმითაა მნიშვნელოვანი, რომ იგი
ერთდროულად ეკუთვნის მთაწმინდის პარკს და ქალაქს (ზ და ნ. ქურდიანები, ა.
ვოლობუევის მონაწილეობით. 1938.). xalisiani da impozanturi msubuqi pavilionuri
xasiaTis moculoba,maRali,moxdenili koloniadiT mziTa da haeriT. qalaqis
panorama, mSvidi peizaJi iWreba „ინტერიერის“yovel mxriv gaxsnil garemoSi.aq
arqiteqtura da buneba avseben erTmaneTs. araerTxel aRiniSna,rom “nagebobis
arqiteqturaSi naTelia mdidari xuroTmoZRvruli memkvidreobis aTvisebis
SemoqmedebiTi cdebi, mTavari Tema- kolonadis,TaRnaris maRali
orderi.”iTvleba, rom es iyo “klasikuri orderis” e.w. maRali orderis Seqmnis
erT-erTi dasaSvebi da istoriulad gamarTlebuli cda aRniSnavs araerTi
xelovnebaTmcodne (kinwuraSvili, T.sayvareliZe)
საქართველოს პავილიონი მოსკოვში სასოფლო-სამეურნეო გამოფენის ტერიტორიაზე
ქმნიdა საზეიმო, ამაღლებულ განწყობას და კარგად გამოხატავდა ნაგებობის დანიშნულებას
( ა. ქურდიანი. 1939 წ.). araerTxel aRiniSna, rom “pavilionis mxatvrul formebSi
Tu dekorSi simbolurad aisaxa qarTuli sacxovrisis garkveuli nawilebi,
pavilionis ezo-atriumi oda-saxlis ezosTan asocirdeba.calkeul SemTxvevaSi
arqiteqtori mimarTavs tradiciuli sacxovrisis arqiteqturuli formebis
citirebas – magaliTad, interierSi “darbazis” gadaxurvis gamoyeneba
xelovnuri ganaTebisTvis”. მსუბუქი ლაკონური ფორმები, დეკორატიულობა, შიდა ეზოს
ფუნქციური დატვირთვა და მაღალმხატვრული გადაწყვეტა. აჟურული კოლონადა,
რომელიც შუქ-ჩრდილის საინტერესო ეფექტს იძლეodა, სამხრეთულობის ხასიათს აძლევda
შენობას. “gamofena sasoflo-sameurneo xasiaTis eqsponatebis saCveneblad iyo
mowyobili, tumaca TviTon iqca eqsponatad, qarTuli tradiciuli arqiteqturis
simbolod.”
კლასიკურ ხუროთმოძღვრულ საფუძველზეა აშენებული კინოთეატრი „რუსთაველი“
(ნ.სევეროვი. 1939). Senoba prospeqtis yvelaze mniSvnelovan adgilze dgas. mis
pirdapir yofili parlamentis Senobaa, marcxniv muzeumis Senoba, xolo
marjvniv-sastumro mdebareobda. შენობის არქიტექტურის შესახებ არაერთხელ
აღნიშნულა მისი მაღალპროფესიულ დონეზე შესრულება. პროპორციები, ცალკეული
დეტალები, ქანდაკებები და მათი ადგილი, კლასიკური ნიმუშის ორდერი, კაპიტელი,
კარნიზის ნახატები დახვეწილი გემოვნებითაა შესრულებული.
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„წიგნის სახლის“ არქიტექტურას განსაზღვრავს მასიური ორდერის გამოყენება სამივე
სართულზე ( ნ.ბარათაშვილი, გ.მიქაელიანი. 1939 წ.). შენობა დაგვირგვინებულია
კლასიკური ანტაბლემენტით, კარნიზის გადმოწევით კრონშტეინებზე და ეს კომპოზიცია
მთლიანად ფარგლავს შენობას. იგი გამოირჩევა კარგი პროპორციებით და ორი ქუჩის
გადაკვეთაზე მდგარი მოიარება ამ უკანასკნელთა შემაკავშირებელ რგოლად, ორგანულად
ერწყმის მე-20 საუკუნის დასაწყისის შენობას და საერთოდ გარემოს და გარკვეულწილად
განაპირობებს კიდეც ამ მონაკვეთის განვითარების მიმართულებას.
ცირკის მშენებლობის საკითხი 1932 წელს დგება დღის წესრიგში (მ.ნეპრინცევი,
ურუშაძე,), ხოლო 1940 წლიდან შენობა მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს თბილისის
განაშენიანებაში განსაკუთრებული მდებარეობის გამო. გმირთა მოედნის ანსამბლში იგი
ჩართულია მოედნისკენ მიმართული პარადალი კებეებით. roca kostavas quCidan an
varazisxevidan gmirTa moednisken veSvebodiT misi mkafio moculoba kargad
gamoixateboda qalaqis ganaSenianebis Sori wertilebidan,Tu cis fonze axlo
manZilidan igi dominants waromoadgenda moednis arqiteqturul sivrcit
gadawyvetaSi. Mmoednis adgilmdebareoba, rTuli reliefi,Taviseburi sivrce da
aqedan gadaSlili mravalferovani xedebi sxvadasxva monakveTze mas
gansakuTrebul gamomxatvelobas aniWebda (dRes es daikarga). შესასვლელი
ხაზგასმულია ორდერით შედგენილი პორტიკით. ამ შენობით იწყება გმირთა მოედნის
ორგანიზაცია , რასაც შემდგომში 11-სართულიანი საცხოვრებელი სახლი stu-s pirveli
korpusis Senoba აგრძელებს.
სტუ-ს პირველი კორპუსის შენობით ფაქტიურად მოხდა მთელი ქუჩის დაპროექტება
ზოოპარკის ზემოთ ( arqiteqtori მ. ნეპრინცევი. 1941.). drois Sesabamisad შენობის
ფასადების ფორმები კლასიკური არქიტექტურის საფუძველზეა აგებული, შენობის ზედა ორი
სართული დანაწევრებულია პილასტრებით
სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე (მ. შავიშვილი. 1940).Senobis arqiteqturis
Rirseba gamovlenilia iseT principul gadawyvetaSi, rodesac axali
arqiteqtura adre aSenebul, gverdiT mdgom kldiaSviliseul pirvel korpusTan
stilistur harmoniul mTlianobaSia. Amave dros axals sakuTari,
individualuri saxe gaaCnia. ეს ორი შენობა გარკვეულ უწყვეტობას ქმნის. შენობის გეგმა
ორგანულადაა ჩაწერილი ქუჩის დინებაში, ის ქუჩის ხაზის მრუდს მისდევს.
"საქნახშირის" სახლი კოშკითა და ქიმით, რომლითაც დაიწყო რუსთაველის მოედნის
რეკონსტრუქცია (კ. ჩხეიძე, მ. ჩხიკვაძე. 1954)mSeneblobas win uswrebda
konkursi,romelSic monawileobdnen saqarTvelos wamyvani
arqiteqtorebi.warmodgenili iyo sul aTi proeqti. Senobis arqiteqtura
mocemuli periodis naTel nimuSs warmoadgens.saxezea pompezuroba.Senobis
mTavari fasadi gamodis rusTavelis prospeqtze.prospeqtis perspeqtivas
amTavrebs Senobis masiuriAkoSki. Nageboba gamoirCeva garemo ganaSenianebisgan
mosapirkeTebeli masalis-bolnisis tufis-Tbili koloritiT.nacrisferi
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polirebuli granitiT mopirkeTebuli gamWoli TaRnari qmnis sivrcobriv
gasasvlels da quCas akavSirebs Sida ezosTan.aseTi gadawyveta kargad esadgeb
samxreTis qalaqis gamomsaxvelobas.
stalinis 1946 wlis idea gaxldaT moskovis panorama moefina catambrjenebiT.
koSkebi edgmeboda regionaluri centrebis nagebobebs.swored am ideis
gamoZaxili iyo “saqnaxSiris” saxlis Senoba koSkiTa da qimiT.
mTavrobis saxli (amJamad yofili parlamentis Senoba) adre,rusTavelis
prospeqtze gamosuli fasadi, ezos fasads warmoadgenda.wina korpusis
mSeneblobis Secerebis gamo man droebiT moipova mTavari mniSvneloba.
mdebareobis mxriv, nageboba metad moxerxebulad idga, terasebad gadaSlili
Sida ezo, farTo misasvlelebi,paradul iers aniWebda Senobas.
mTavari arqiteqturuli motivi aq propileebis gamWoli RerZia. Farto
sazeimo kibeebi terasebad miemarTeba prospeqtidan Senobisken.
1953 wels damTavrda saqarTvelos ssr mTavrobis saxlis mTavari korpusis
mSenebloba v.kokorinisa da i.leJavas, (v.nasraZis monawileobiT) proeqtis
mixedviT.
mTeli Senobis fasadTa arqiteqturis dekoratiul-mxatvruli gamomsaxveloba
mkacri, TavSekavebuli da amave dros namdvilad sazeimoa.akad.giorgi
CubinaSvilis azriT “Tanamedrove nagebobebSi axleburadaa warmoCenili
qarTuli monumentaluri xuroTmoZRvrebis erT-erTi saimedoTagani,erT-erTi
ZiriTadi RirebulebaTagani –kedeli, qvis mtkice kedeli.”
Dda ai baton vaxtang daviTaias gamoxmaureba parlamentis Senobis Sesaxeb:
“Senobas aqvs mkafio arqiteqturuli reJisura,is yvelaferTan erTad
sanaxaobrivia,giwvevs dasaTvaliereblad, adamiani grZnobs sulier
amaRlebas,siamayes... Senoba gamzadebulia mniSvnelovani saxelmwifo
ritualebis Casatareblad, es imdenad organuli da bunebrivia, rom ggonia
xuroTmoZRvrebma ritualebis Catarebaze aages mTeli Senoba.”

Yyovel mniSvnelovan obieqtze cxaddeba konkursi da mSenebloba
xorcieldeba gamarjvebuli proeqtiT.
Ddaskvnis saxiT mogaxsenebT, rom
es periodi aRiniSneba calke mdgomi Senobebis proeqtebiT, amasTan didi
yuradReba eTmoba adgilis faqtors, radgan TiToeuli maTgani gvevlineba
Semdgomi ganaSenianebisaTvis garkveuli mimarTulebis ganmsazRvrelad.
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Senobis gamomsaxvelobis ganmsazRvrelia klasikuri arqiteqturis elementebi:
arqiteqturuli orderi, sarTulebis orderiT gaerTianeba, pilastrebi,
kronSteinebi, arqiteqturisa da qandakeba-mxatvrobis sinTezi. Senobebis
fasadebze bareliefebi da goreliefebi, interierebSi marmarilo, Zvirfasi xis
masala, sxvadasxva saxis naZerwi da sxva. qarTuli erovnuli memkvidreobisa
(TaRi, kedlis sibrtyeebis ornamentuli damuSaveba, sapireebi da maT Soris
ornamentuli, SenobaTa qviT mopirkeTeba da sxva) da drois Sesatyvisi
elementebis (erkerebi, koSkebi, Spilebi, mcire zomis aivnebi da sxva) specifika
da gamoyenebis SemTxvevebi.
თბილისის ზრდა-გაფართოების ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებად ვაკის ტერიტორია
გვევლინება. ამასთან, შენდება ჩელუსკინების ხიდი და გმირთა მოედანი, მთავრდება
ბარათაშვილისა და მელიქიშვილის ქუჩების გაფართოება, იქმნება ახალი მოედანი
პლეხანოვის, ახლანდელი დავიდ აღმაშენებლის პროსპექტისა და მარჯანიშვილის ქუჩების
გადაკვეთაზე, ხორციელდება ქალაქის ორი მთავარი არტერიის - რუსთაველისა და
პლეხანოვის რეკონსტრუქცია. საფუძველი ეყრება ზოოლოგიურ პარკს და იზრდება მწვანე
საფარი ბაღებისა და პარკების სახით, გრძელდება მთაწმინდის კალთებისა და კომკავშირის
ხეივნის გამწვანება, ხდება ფუნიკულიორის ზედა პლატოს კეთილმოწყობა.
Cven SemogTavazeT mcire eqskursi Tbilisis obieqtebis CamoTvliT,
warmovaCineT obieqtebi, romlebic dResac ar kargaven Tavis mxatvrul iers.
amasTan mogaxsenebT, rom 1956 wlidan TiTqmis yoveli maTgani gaxda kritikis
obieqti.
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