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aqtualuroba 

   bolo periodSi mniSvnelovnad Seicvala Tbilisis arqiteqturuli 

saxe, aSenda axali Senobebi, daiwyo Zvelis restavracia-

rekonstruqcia, ganxorcielda  mniSvnelovani qalaqgegmarebiTi 

cvlilebebi, es movlenebi, Tavisi dadebiTi da uaryofiTi SedegebiT 

metad aqtualuria Cvens sazogadoebaSi. am konteqstSi, Cveni azriT, 

gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs parlamentis Senoba Tavisi 

arqiteqturuli da istoriuli arsidan gamomdinare. am Senobis Tema 

aqtualuri gaxda,   mas Semdegac rac saqarTvelos parlamenti 

quTaisSi gadavida. ase rom, statusis gareSe darCa sabWoTa 

droindeli qarTuli xurorTmoZRvrebis erT-erTi gamorCeuli 

namuSevari. misi bedi yvela Tbiliselisa da qarTvelisaTvis udaod 

sainteresoa. miTumetes, rom Tavrobis saxli Cveni dedaqalaqis 

centrSi, rusTavelis gamzirzea. 

 

 

istoriuli eqskursi 

   Tbilisi erT-erTi uZvelesi qalaqia. mis teiritoriaze dasaxlebebi  

jer kidev Cvens welTaRricxvamde arswebobda da dedaqalaqad 

arsebobis  Txutmetsaukunovan istorias iTvlis. Tbilisis mTavar 

kulturul da saqmian centrad rusTavelis gamziri iTvleba romelic 

1735 wlis vaxutis rukaze carieli teritoriaa da "gareubnad" 

moixsenieba. rusTavelis gamziris Camoyalibeba misi ganaSenianeba XIX 

saukunis dasawyisidan iwyeba, jer ruseTis imperiis da Semdeg sabWoTa 

kavSiris dros igi Tbilisis mTavar centrad yalibdeba. aRsaniSnavia, 

rom rusTavelis gamziris TiTqmis arcerTi istoriuli Senobis 

arqiteqtori qarTvelia araa. ruseTis qalaqgegmarebiTi azris gavlena 

naTladaa asaxuli rusTavelis gamzirisa da mimdebare teritoriebis 

regularul gegmarebaSi, rac radikalurad gansvavdeba Tbilisis 

istoriulad Camoyalibebuli ubnebis qalaqgemarebiTi struqturisagan.         

   ვახუშტის მიერ შედგენილ თბილისის 1735 წ. გეგმაზე დღევანდელი გამზირის 

ხაზზე დიღმის გზა გადიოდა, რომელიც ქალაქის გალავნის კარიბჭესთან 

იწყებოდა. ამ გზის აღმოსავლეთით, ფერდობზე ვახუშტის აღნიშნული აქვს 

დასახლებული უბანი, „გარეთუბანი“, რომელიც ვრცელდებოდა დღევანდელი 

გამზირის, თავისუფლების მოედნის,ორბელიანის მოედნისა და გ. ჭანტურიას 

ქუჩას შორის. [1] 

 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%A2%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9B%E1%83%90_(%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A3%E1%83%A8%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90)
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98_(%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98)
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98&action=edit&redlink=1
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    1802 წ. გეგმაზე მომავალი გამზირის დასაწყისში უკვე ნაჩვენებია დიდი ზომის 

ადმინისტრაციული შენობა axlandeli მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის 

ადგილას. 1807 წ. ამ ადგილას საქართველოში რუსეთის მთავარსარდლის ახალი 

სასახლის მშენებლობა დაიწყეს. ამ დროს ამ ქუჩას არაოფიციალურად 

„რუსეთისკენ მიმავალ გზას“ უწოდებდნენ. 1810-იან წლებში ამ გზის ინტენსიური 

განაშენიანება დაიწყო. სასახლის მოპირდაპირე მხარეზე სტამბისა 

და ჰაუპტვახტის შენობები აიგო. სასახლის გვერდით შემაღლებაზე 

(დღევანდელი პარლამენტის შენობის ზედა კორპუსის ადგილას) არსენალის 

მასიური კორპუსი აშენდა. 1828 წ. გეგმაზე ამ ადგილებში ორი მოედანი იკვეთება 

— ნიკოლოზისა და ალექსანდრესი. პირველი მათგანი სასახლის წინ იყო 

მოწყობილი (ახლანდ. სიმონ ჯანაშიას სახელობის სახელმწიფო მუზეუმის 

ტერიტორია), მეორე კი — ახლანდ. 9 აპრილის ბაღის მიდამოებში. 1837-39 წწ. 

მომავალი გამზირის ტერიტორიაზე აშენდა ვაჟთა გიმნაზია. 1845-47 წწ. 

არქიტექტორ სემიონოვის პროექტით, ყოფილი მთავარსარდლის სასახლის 

ნაცვლად რუსული კლასიციზმის ტრადიციებში ააგეს ახალი სასახლე, რომელიც 

1865-67 წწ. ძირფესვიანად გადაკეთდა. 1840-იანი წლებიდან „რუსეთისკენ 

მიმავალ გზას“ კავკასიის მთავარმართებლის, ევგენი გოლოვინის, სახელი 

უწოდეს. [1] 

   მიწის ნაკვეთები გოლოვინის პროსპექტის გასწვრივ მხოლოდ მეფისნაცვლის 

განკარგულებით რიგდებოდა. ეს წესი არ შეცვლილა ქალაქის 

თვითმმართველობის დადგენის შემდეგაც. პროსპექტზე სახლდებოდნენ 

იმპერიის მოხელეები, არისტოკრატია, სამხედრო პირები. დაიწყო პროსპექტის 

22. დიღმის კარი  

23. მეიდნის კარი ხიდით 

24. ქვემო კარი ხიდით 

25. ვანქი 

26. სასაფლაო სომეხთა 

27. მეიდნის სასახლე 

28. მეიდანი ანუ ასპარეზი 

29. ყაიბულას ბაღი 

30. საბაზიერო მეფისა 

31. სასაფლაო თათრისა 

32. ციციშვილის სახლი 

33. ქაშვეთი 

34. კალოუბანი 

35. არაგვის ერისთავის სახლი 

 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%B0%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9E%E1%83%A2%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%A2%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9C_%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%9D_%E1%83%9B%E1%83%A3%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/9_%E1%83%90%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98_%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%9D_%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A5%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A5%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9D&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%96%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A7%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%A1_%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%98&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%9D&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9D
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კეთილმოწყობა. 1848 წელს გაკეთდა ტროტუარები, გაშენდა ხეივანი. 1862 წ. 

გაიყვანეს წყალსადენი (წყალს მტკვრიდან ქაჩავდნენ ორთქლის მანქანით). [1] 

 

 

 
   1860-იანი წლებიდან პროსპექტის განაშენიანებამ ახალი სახე მიიღო. აშენდა 

მონუმენტური საზოგადოებრივი შენობები: მუზეუმის ორსართულიანი შენობა 

(დაანგრიეს 1910 წ. ახლანდელი მუზეუმის მშენებლობისათვის), „დიდების 

ტაძარი“ (ახლანდ. ეროვნული გალერეა), სასტუმრო „მაჟესტიკი“ (ახლანდ. 

სასტუმრო „თბილისი მერიოტი“), არტისტული საზოგადოების შენობა 

(ახლანდ. რუსთაველის თეატრი), სახაზინო თეატრი (ახლანდ. თბილისის 

ოპერისა და ბალეტის თეატრი). მოპირდაპირე მხარეზე გამოირჩეოდა 

http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%A2%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%90_(%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98)
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98_(%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%A0%E1%83%9D)
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%A1%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90_%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9D%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90_%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%97%E1%83%94%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98
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მეფისნაცვლის სასახლე (ახლანდ. მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული 

სასახლე), ე.წ. „ტფილისის კრუჟოკი“ (შემდეგში ე.წ. ოფიცერთა სახლი, ახლანდ. 

თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი). XIX ს. მიწურულს პროსპექტის სივრცეში 

ბატონობდა ნეო-ბიზანტიური სტილის ალექსანდრე ნეველის სამხედრო ტაძარი - 

მართლმადიდებელი ქრისტიანული საკათედრო ტაძარი TbilisSi, აგებული 

რუსეთის იმპერიული მმართველობის მიერ 1870-90-იან წლებში. 1921 წლის 

თებერვალში ტაძრის ეზოში დაასაფლავეს საქართველოს სამხედრო სკოლის 

სტუდენტები (იუნკრები) რომლებიც საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის 

წითელ არმიასთან ბრძოლაში დაიღუპნენ. [1]  

 
საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ, 1930 წელს კომუნისტურმა მთავრობამ 

დაანგრია ტაძარი, რომლის ადგილას აშენდა საბჭოთა საქართველოს 

მთავრობის სასახლე (ახლანდელი პარლამენტის შენობა). ამ პერიოდში 

რუსთაველის პროსპექტმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა. აიგო საბჭოთა 

მონუმენტალიზმისათვის ტიპიური შენობები, ტელეგრაფი (ყოფ. 

კავშირგაბმულობის სახლი), marqsizm-leninizmis institutis Tbilisis 

filialis Senoba, rokonstruqcia Cautarda erovnuli muzeumis 

fasads.  es Senobebi ara marto Tavisi funqciis, aramed 

arqiteqturuli gamomsaxvelobiTac, masStabiT ayalibeben mTlianad 

rusTavelis gamziris arqiteqturul saxes da qalqgegmarebiT RerZs 

Tbilisis sivrceSi. 

http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94-%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94-%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94&action=edit&redlink=1
http://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A2%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A0%E1%83%9D_%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98


 
6 

 

 
parlamentis Senobis istoria da analizi 

 

   parlamentis Senobis mSenebloba, iseve rogorc misi daproeqteba 

or etapad mimdinareobda. 1932 wels, mTavrobis saxlis mSeneblobis 

gadawyvetilebis Semdeg konkursisaTvis Seiqmna Jiuri cnobil 

ariqteqtor akademikos v. SCusevis, profesos a. vesninis, maSkovisa da 

m. mixailovis SemadgenlobiT.  
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    konkursi 1932dan 1935 wlamde gagrZelda da 5 etapad Catarda. 

konkursSi gamarjvebulad v. d. kokorini dasaxelda, romelsac 

exmareboda axalgazrda qarTveli arqiteqtori g. leJava. kokorinis 

proeqtiT mSenebloba 1933 wels daiwyo da 1938 wels zeda korpusi 

saeqspluataciod Cabarda. kokoronis proeqti Tavidanve 

iTvaliswinebda II korpuss, romlis mSeneblobac Seferxda da II 

msoflio omis dasrulebis Semdeg daiwyo, amjerad g. leJavas 

xelmZRvanelobiT, aRsanavia rom II korpusSi mniSvnelovani cvlibebebi 

Sevida Jiuris moTxovniT Tavdapirvel versiasTan SedarebiT. qveda 

korpusi aSenda 1946-1953 wlebSi  da zeda korpuss Camoefara 

rusTavelis gamziris mxridan.  mravalsarTuliani tearasuli masebiT 

sami mxridan garSemortymuli ezo, romelic gaxsnili iyo rusTavelis 

gamzirisken, II korpusis aSenebis Semdeg meoTxe mxridanac Caiketa da 

Seiqmna erTiani Senoba. propileebis gamWoli RerZi gaxda saerTo 

kompoziciis centri. gamoiyo oTxive mxridan garSemortymuli Sida 

ezo, rogorc dagegmarebis erT-erTi Semadgeneli elementi. 

   “mTavrobis saxli Tavisi ideuri SinaarsiTa da daniSnulebiT 

wamyvan arqiteqturul nagebobas warmoadgenda socialisturi qalaqis 

ansamblSi. saqarTvelos parlamentis SenobisTvis adgili SeirCa 

qalaqis centralur magistralze da misi mxatvruli saxe ise gadawyda 

rom saerTo ganaSenianebaSi dominantis mniSvneloba mieRo. zeda 

korpusi amas aRwevda kidec. rasac ara marto misi mxatvruli 

gadawyvetiT, aramed absolituri zomebiT axerxebda” [2]. am Senobam 

marTlac didi roli iTamaSa rusTavelis gamzisis arqiteqturuli da 

socio-kulturuli saxis CamoyalibebaSi. “gamziris ganaSenianebis 

msxvili masStaburoba, rac saqarTvelos muzeumis 

rekonstruqciiT(1929) daiwyo da marqsizm-leninizmis institutis 

Tbilisis filialis SenobaSi (arq. a. SCusevi 1938w) ukve 

Camoyalibebuli saxe miiRo, mTavrobis saxlis arqiteqturaSi 

sabolood damkvidrda. mTeli gamzirisTvis Seiqmna erTiani masStabi. 
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   mTavrobis saxlisa da imelis Senobis mTavari fasadebis 

absolituri zomebi TiTqmis erTnairia. rusTavelis quCis 

ganaSenianebis saerTo simaRlis dacviT mTavrobis saxli organuladaa 

Cawerili garemoSi. Senoba Seweulia quCis siRrmeSi. fasadis 

simaRlesa da quCis siganes Soris proporcia isea SerCeuli, rom 

aRqmisaTvis rac SeiZleba ukeTesi piroba iyos Seqmnili”. [2] 

   aris ra Senoba ganlagebuli rTul reliefze da miyveba CitaZis 

quCis perimeters. arqiteqtorma miagno swor gadawyvetilebas _ 

Senobis masebis gadanawilebiT terasebis saSualebiT. man SeZlo 

garemos bunebrivi reliefuris xasiaTis Senobis plastikiT xazgasma. 

Seqmna harmoniuli simbiozo bunebrivi da antropogenuli sivrceebisa.   
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   adgilis biოklimaturma da orTografiulma Taviseburebebma avtors 

ukarnaxes da Seaqmnevines adekvaturi gadawyvetileba, kompoziciuri 

sistema, romelTa Seqmnis ideac, avtorisave TqmiT, qarTuli 

istoriuli arqiteqturuli ansamblebis Seswavlis შemdeg Caesaxa.  

   aRsanisnavia is faqti rom mTavrobis saxlis arqiteqtyuraze 

muSaoba daemTxva istoriul movlenebs sabWoTa arqiteqturul 

cxovrebaSi. es periodi xasiaTdeba konstruqtivistul da sxva e.w. 

formalistur mimdinareobasTan brZoliT. sabWoTa ariteqtura 

daubrunda klasikuri memkvidreobis aTvisebas, rac novatorul 

mimdinareobaTa ganadgurebiT damTavrda. SinaarsiT socialisturi da 

formiT erovnulis doqtrina stalinis xeldasmiT daedo safuZvlad 

saerTod kulturisa da kerZod arqiteqturis msoflmxedvelobas 

   “v. kokorini Tavidanve cdilobda Seeqmna erovnuli fomrebiT 

ametyvelebuli arqiteturuli nageboba, rac ufro metad gamoavlenda 

mis socialistur Sinaarss. memkvidreobis aTvisebas igi TviTmiznad ar 

aqcevs. cdilobs tradiciul arqiteqturul formaTa da motivTa 

gadamuSavebiT Seqmnas Tanamedrove nageboba.” [2] qarTuli 

memkvidreobis aTviseba naTlad Cans rogorc calkeuli elementebis, 

aseve mTliani arqiteturuli organizmis gaazrebaSi. იmavdroulad 

tradiciebi axleburadaa warmodgenili ise rom am Senobas analogi ar 

moepoveba warsul epoqaSi. 

   . 
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Aაrqiteqtura _ materializebuli istoria 

  jer iyo gareT ubani. 1871 wls Sendeba ალექსანდრე ნეველის saxelobis 

taZari, taZris ezoSi dakrZales 1921 wls sabWoTa ruseTis armiasTan 

brZolaSi daRupuli iunkerebi. 1930 wels daangries taZari. 1933 wels 

iwyeba saqarTvelos ssr mTavrobis saxlis mSenebloba.  1989 welis 9 

aprils Senoba, romelic iunkerebis saflavze aSenda kidev erTi 

tragediis mowme xdeba. sabWoTa xelisuflebis winaaRmdeg amobexuli 

axalgazrdebi, ubralo moqalaqeebi, kvlav saqarTvelos 

TavisuflebisTvis brZolas Seewirnen. sisixliT mopovebuli 

Tavisufleba da Tavisufali saqarTvelos Savi dReebi. დamoukidebel 

saqarTveloSi parlamentis შenoba kidev 2 axal mTavrobas maspinZlobs. 

ეზოს ტერიტორიაზე შემორჩენილ სასულიერო პირთა სენაკებში, 2007 წლის 26 

დეკემბერს, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, უწმინდესისა 

და უნეტარესის ილია II ლოცვა - კურთხევით ხარების სახელობის 

სამლოცველო გაიხსნა.  

 

 

    მთავრობის სახლის kidev erTi tragedia _ 2012 wlis Semodgomidan 

saqarTvelos parlamenti quTaisSi, axal SenobaSi gadavida. statusis 
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gareSe darCa sabWoTa droindeli qarTuli xurorTmoZRvrebis erT-

erTi უmniSvnelovanესი namuSevari. ramdenime Tvec ar gasula da ukve 

vrceldeba informacia imis Sesaxeb, rom mas Zveli funqcia aRudgeba. 

Tumca misi momavali jerjerobiT gaurkvevelia. am gaugebrobis fonze 

yofili parlamentis Senoba inarCunebs gansakuTerebul aqtualobas 

qarTul sazogadoebaSi.  

 

დასკვნა 

   yofili mTavrobis saxlis istoria, mas qarTuli sazogadoebis 

kanonier sakuTrebad aqcevs. yvela mizezis gaTvaliswinebiT, mimaCnia, 

rom gamarTlebuli iqneba, Tuki es Senoba gaxdeba gaxsnili 

sazogadoebrivi sivrce, tundac misi nawili iyos parlamentis Senoba. 

 
   SeuZlebelia am Senobam gulgrili datovos mnaxveli. yvelasTvis 

saintereso da mimzidvelia, qarTvelisTvisac da ucxoeli 

turistebisTvisac, romelTac surT gaecnon saqarTvelos kulturas, 

xelovnebas, istorias. es Senoba xom saqarTvelos uaxlesi istoriიs 

umniSvnelovanesi movlenebis cocxali mematianea. saqarTelos 

saxelmwifos damoukidebel respublikad Camoyalibebis uSualo 

monawilea. namdvilad ar varT ganebivrebuli msgavsi sazogadoebrivi 

nagebobebiT, romelic aseTi arqiteturuli ostatobiთ iqneba agebuli. 

   konkretulad ra funqcia mieniWeba Senobas, ra saxiT SeeZleba 

umaspinZlos mnaxvelebs, amas didi sifrTxile sWirdeba. 

mniSvnelovania, rom ar moxdes am nagebobis istorili mniSvnelobis 

ignorireba, arqiteqturuli Rirebulebebis dakargva. misi monumenturi 

zomebi da arqiteqturuli saxe iolad arc SeiTavsebs yvela funqcias. 

misi  momavali daniSnuleba am Senobas unda Seesabamebodes da 

amarTlebdes mis arqiteqturas, istorias.  
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