არქიტექტურული სინთეზი და მისიმნიშვნელობა
“ფასადური არქიტექტურა თბილისის მაგალითზე“

IV -კურსის სტუდენტი: თორნიკე რობაქიძე
ხელმძღვანელლი: ასისტენტ პროფესორი ქეთევან სალუქვაძე.
საკვანძო სიტყვები: ფასადი, სინთეზი, ფორმა,ტრადიცია, დღევანდელობა;
არქიტექტურასამყოფისივრცისფორმირებაა.
იდეალურიფორმისძიებაკიმთავარიამოცანა,
ოპტიმისტებიმიიჩნევენ,

რომელიცმასაკისრია.

რომბევრიჭეშმარიტიფორმაარსებობს,

აქედანზოგივიპოვეთ,

ზოგიკიჯერაცარგვიპოვია.

ესვარაუდინამდვილადსწორია,

რადგანფორმასადამიანისგონებააფასებს:

ესთეტიურად,

ფუნქციურადდაემოციურად.

ყველაეპოქისადამიანსკიგანსხვავებულიგანვითარებისდონეახასიათებსდაესეცძ
ალიანბუნებრივია.

აქედანგამომდინარე,

არქიტექტურაშიტყუილის,

არაბუნებრივობისადასიყალბისადგილიარარის.
გარემოსგარეშემოცულობაარარსებობს,

მითუმეტეს,

ჩვენსდროში,

ჩვენხომუკვეუთვალავიწელიდაფორმაგამოვიარეთრომაქამდემოვსულიყავით.
ჩვენიგარემოშედეგიაწარსულისადააწმყოსი.

ქალაქს,

რომელსაცდიდიისტორიააქვსმოსაყოლი, კუნძულოვანიმოცულობითიფორმები,
ანუშენობებივერასოდესექნება. ამიტომ, გვიწევსძველისადაახლისერთადაღქმა.
ტრადიციებიდამომავალი,

სიმდიდრედასიღარიბე,

მეფეები,

კომუნისტები,

დემოკრატები... ჩვენსქუჩებშიყველადაყველაფერიერთადარსებობს.
ყველაადგილსთავისიისტორიააქვს, საკუთარიტრადიცია, რომელსაციცავს,
აურარომელიცდაჰყვებადააგებულება,

რომელსაცვერშევცვლით.

თუმცა,

ესიმასსულაცარნიშნავს,
რომმასარუნდაშევეხოთანთავიშორსდავიჭიროთმისგან.
ადამიანებსარშეუძლიათხელოვნურადაირჩიონსამყოფიგარემოდაესძალიანკარგ
ითვისებაა.

სწორედიმისთვის,

რომარდაზარალდესბუნებრივილანდშაფტიანისტორიულიგარემო,
არსებობსსინთეზი.

ყველაზენათელიმაგალითიჩვენიქალაქია.

თბილისილანდშაფტთანერთადვითარდებადაარაფრითმისგარეშე,
სწორედგეოგრაფიულიმდგომარეობააყველათავისებურებისგანპირობებელი:
ისრომქალაქიმტკვარსმიუყვება,

აივნებიკლდეებზეაშეფენილი,

ყველაპატარადეტალირაცძველთბილისსგახსენებთლანდშაფტთანთანაარსებობა
ს, ანუმასთანსინთეზსგანასახიერებს.
სუფთაარქიტექტურაშისაქმერთულადაა.
როცაისტორიულგარემოშიახალისხეულითავსდება,
ესრთულადაღსაქმელიპროცესია:

როგორცემოციურად,

ისევიზუალურად.

ყველაადამიანისთვისნაცნობიგრძნობააადგილისსიყვარულიდაცვლილებისშიშ
ი,

ამიტომაა,

რომხშირადსიმარტივისგამო,

არქიტექტორებიცდილობენისტორიულგარემოსშენობაგარეგნულადმოარგონ.
შედეგადკისიყალბესვიღებთ.

ფასადიბევრადმარტივიდაპირდაპირიგახდა.

ჩვენვცდილობთგარემოსრულყოფილიგავხადოთ,
ამიტომყველაარქიტექტურულიტყუილიუკანგადადგმულინაბიჯიაფორმისძიებ
ისრთულგზაზე.
ჩვენიკვალისდატოვებააუცილებელიცკიაშემგომისივრცეებისგასავითარებლად.
ნებისმიერსაგანსდედამიწაზესულიერსთუუსულოსაქვსგარკვეულიიერსახეა
ნუზედაპირი,
რომელიცანიჭებსმასმომხიბლაობასმიმზიდველობასთუვიზუალურესთეტიკას.
ამზედაპირსრომელსაცშემდგომშიმოვიხსენიებთროგორცფასადს,
ადამიანისთვალიაღიქვამსწამისმეასედში,
ანუმაშინაცკიროდესაცშეუძლებელიამიზანმიმართულადთავისგონებითდააკვი
რდესგარკვეულობიექტს.

შესაბამისადჩვენვცხოვრობთფასადურრეალობაში,

რომელშიცგვიწევსჩვენსსაქმიანობაშიმოღვაწეობა,
განვითარებადაა.შთუჩვენამმსჯელობასდავიყვანთარქიტექტურამდედაზოგადა
დსიტყვაარქტიტექტურასგანვიხილავთროგორცსამყაროსფასადსანტიკურიპერი
ოდიდანდღემდე,

უნდა

განვმეორდედა

დავუშვათისმოსაზრებარომფასადიგანსაზღვრავსთითოეულიერისისტორიას,
ხოლოთანამედროვეობაშიუმაღლესესთეტიკურღირებულებას.
ქალაქთბილისისმაგალათზეშეგვიძლიავიმსჯელოთდადავინახოთროგორიც
ვლებაფასადიგასულისაუკუნეებიდანდღემდედაასევეშევამჩნიოთმიზეზებირომ
ლებიცახდენსგავლენასამყველაფერზე.
განვიხილითკონკრეტულადXIXსაუკუნისდღემდე,

რაიცვლებოდა,

რაარისახლადარაკეთდებადღევანდელთანამედროვერეალობაში.
შესანიშნავიმაგალითიარუსთავალისგამზირზედღესდღეისობითარსებული
მოსწავლეახალგაზრდობისსასახლე,რომელიცააგეს
რუსულიკლაცისიზმისზეგავლენით,

(1802-07)

წლებში,

როგორცმთავარმართებლისსასახლე.

შენობამგამოიარაორისაუკუნედადღესდღეისობითარისქალაქისერთერთიისტო
რიულიფასადი, რომელიცუკვეაღწერსდედაქალაქზეგარკვეულფაქტებს.

XIX

საუკუნისმიწურულშიკიუკვეშეიმჩნევაშეიმჩნევა

მომძლავრება.

"მოდერნის"
ეროვნულ-

განმათავისუფლებელიიდეებისგავლენითძლიერდებააგრეთვეინტერესიქართუ
ლიისტორიულიარქიტექტურისადმი

-

შენდება

"ქართულისტილის"

რამდენიმესაზოგადოებრივიდასაცხოვრებელისახლი:
საუფლისწულოუწყებისღვინისსარდაფი (1876, არქიტ. ა. ოზეროვი; ახლანდ.
№

ღვინისქარხანა
1), ქაშვეთის ახალიეკლესია

(1910,

არქიტ.

ლ.

ბილფელდი), სათავადაზნაუროსაადგილმამულობანკი (1916, არქიტ. ა.
კალგინი,

მხატვარიჰ.

ჰრინევსკი;

ახლანდელი საქართველოსპარლამენტის
ბიბლიოთეკა) დასხვა.

ღვინისქარხანა
1საქართველოსპარლამენტისბიბლიოთეკა
რაცშეეხებაXXსაუკუნისდასაწყისს,
ფაბრიკაქარხნები,

გზები,

უკვესოციალურიყოფითიგავლენა,

ხიდებიკარნახობსქალაქსროგორგანვითარდეს.

იზრდებაქუჩებისრაოდენობადაშესაბამისადხდებაახალიშენობებისდაგეგმარება
.
20-30-

იანწლებშიიყოსერიოზულიცდებიისტორიულიარქიტექტურისმოტივებისგამოყ
ენებისა: საქართველოსსახელმწიფომუზეუმის ფასადისრეკონსტრუქცია, ფუნიკ
ულიორის ზედასადგური, დინამოსსტადიონი..

საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი
ასევეკონსტრუქტივიზმის გავლენითშენდებარამდენიმენაგებობა:
საქართველოსსსრკპცკ-ისშენობა

(ამჟამადყოფილიმთავრობისსახლი;

არქიტ.

ნ.

1930,

სევეროვი),

რომელიცრუსთაველისგამზირისერთერთიწამყვანიფიგურაათავისმაშტაბურივი
ზუალითდამდგრადობით.
კლასიკურირეპერტუარიაგამოყენებულირამდენიმედიდიობიექტისარქიტექტუ
რაშიც: ცირკისშენობა (1940, არქიტ. ნ. ნეპრინცევი, ს. სატუნცი, ვ. ურუშაძე),
თსუ-ისმეორეკორპუსი

არქიტ.

(1940,

მ.

შავიშვილი)

დასხვა.

ამხანისშემოქმედებითიძიებისმაგალითია

2

მნიშვნელოვანინაგებობასაქართველოსმთავრობისსახლისზედაკორპუსი (1938,
არქიტ.

ვ.

კოკორინი,

თანაავტორიგ.

ლეჟავა)

დამარქსიზმ-

ლენინიზმისინსტიტუტისთბილისისფილიალიამჟამადიმელისშენობა(
არქიტ.

ა.

შჩუსევი).

მიღწევებთანერთადუკვე

1938,

30-იანიწლების

II

ნახევარშითბილისისსაცხოვრებელიდასაზოგადოებრივინაგებობებისარქიტექტ
ურაშითავსიჩენსმონუმენტალობით,

მორთულობითგატაცება

(სტალინისტურიარქიტექტურა).
ამტენდენციამმეტიგანვითარებაჰპოვათბილისის 40-იანიდა 50-იანიწლების I
ნახევრისარქიტექტურაში.

იმელის შენობა. რუსთაველის გამზირი
ამყველაფერზედაყრდნობითშეგვიძლიამივიჩნიოთრომმეცხრამეტემეოცესა
უკენისძეგლებიჩვენსქალაქშიახლაცსაკმაოდდიდროლსთამაშობს,
დაქალაქისცენტრალურუბნებშიარისმთელირიგიმოწინავეობიექტები,
რომლებსაცმიყავსქალაქივიზუალურიისტორიულიესთეტიკადღესდღეისობით.
რომელთადაჩრდილვაცთანამედროვეზეგავლენითრათქმაუნდაარავითარშემთხ
ვევაშიარშეიძლება.
ისტორიისცუდინიმუშისშესანიშნავმაგალითადშეგვიძლიაგამოვიყენოთსაბ
ჭოთაგადმონაშთი,
რომელიცქალაქშიბინალურიტიპისშენობებისაღმართვისასგამოჩნდა
„ხრუშოვკის“

ტიპისხუთსართულიანისახლები.

რომელმაც

XXIსაუკუნეშიფაქტობრივადდაკარგაფუნქციონალურობადავეღარუპასუხაახალგ
ამოწვევებს.

ვერცკომფორტით,

რომელიცამსახლებსსაერთოდარგააჩნია,

ვერცვიზუალით,

დავერცგამძლეობით.

შესაბამისადბოლოწლებშითანდანობითდაიწყომათიდეკონსტრუქცია,
თუმცაჯერჯერობითმაინცარწაშლილაამტიპისსახლებისკვალი.
70-80

აგრეთვეშეგვიძლიათამამადვიმსჯელოთ
იანწლებშიდაგემარებულკორპუსებზე,
რომლებიცახლადაღმოჩენილგარეუბნებშიგანთავსდა.

დამათინაცრისფერი,

უხეშივიზუალიდარჩაფესვებადსაბჭოთაკავშირისადღევანდელასეთუისედამოუ
კიდებელსაქართველოში.
დასაკმაოდმყარადგანაგრძობსარსებობას..რადგანთანდათანობითმოვუახლოვდ
ითთანამედროვერეალობას,

რომელშიცჩვენვიმყოფებით,

მსჯელობასწორედგარეუბნებისფასადურიესთეტიკურიმხარიდანუნდაგანვაგრძ
ოთ.

გარეუბნიდანთუკიდავბრუნდებითცენტრალურუბნებსადაგამზირებზე,
ერთიშეხედვითშევხვდებითსაპირისპიროპრობლემას,
როდესაცთანამედროვეშენობისიერსახეზედმეტადიჩენსთავსისტორიულიძეგლ
ის, ანშენობისგვერდითდაჩრდილავს, ფაქტობრივადანულებსმისღირებულებას.
აქდანაშაულიუფრომატულობს,

რადგანქალაქისისტორიულიფასადები,

კარგავსაქტუალობას, დამასანაცვლებსთანემდროვე, ჩემიაზრითუფროკიჩური,
დაუხვეწავიშენობები,
რომელიცსაერთოდამოვარდნილიაგარემოდან.მაგალითდ:
საცხოვრებელი კორპუსი პირველი სკოლის უკან, კაზინო „შანგრილა“

სიონის

საკათედრო ტაძარსა და ანჩისხატს შორის, ნუცუბიძის ფერდობი
ამპრობლემისგამომწვევიმიზეზისპოვნასაკმაოდმარტივია.
თუკიგადავხედავთჩვენსპერიდიკას,
ქალაქისაღმშენბლობადაიწყო

1990

იანიწლებისჩავარდნისშემდგომ,

2004=05

წლებიდან.

ესპროცესიკისაკმაოდჩქარიტემპითმიმდინარეობდარამაცგამოიწვიაისრომდღეს
დღეისობითქალაქისიერსახეშიუკვედაშვებულიაძალიანბევრიშეცდომა.
რაცუკვეანადგურებსქალაქისვიზუალურესთეკურკომფორტსადამიანშიდაქმნის
ახალ, არეულრეალობას, რომელიცვერგვიჩვენებსვერცძველსდავერცახალს.
ასეთიმსჯელობასულაცარგულისხმობსიმას,
რომისტორიულიძეგლებისნგრევაგამართლებულია,

პირიქით.

არქიტექტორსუდიდესიტექნიკადაცოდნასჭირდებასინთეზისგანსახორციელებ
ლად:
თანამედროვემიღწევაისტორიულგარემოშიფონადუნდაიქცესდაარაატრაქციად.
ისუნდადაგვეხმაროსაღვიქვათდროდასივრცეერთად.

მიუხედავაიმისა,

რომესრთულიასახსნელია,
მსოფლიოშიარსებობსსინთეზისშესანიშნავიმაგალითები.
სინთეზიცხომჩვენიგანვითარებისადააზროვნებისშედეგია,
კიდევერთიწინგადადგმულინაბიჯიქალაქურიდაბუნებრივიიერსახისგადასარჩე
ნად.
რეზიუმე
სტატიაშიგანხილულია ქალაქ თბილისის მაგალითზე

XIX

საუკუნიდან

დღემდე ფასადის ისტორიის ცვლილება, მისი მნიშვნელობა ქალაქის საერთო
იერსახეში.
კულტურულიმნიშვნელობისძეგლებიდაგასულსაუკუნეშიაგებულიმნიშვნელოვ

ანიშენობების

გარკვეული

ნაწილი,

რომლებიცქმნისქალაქისხასიათსარქიტექტურულისინთეზს
დამისმნიშვნელობას.
გამოყენებული ლიტერატურა:
1. WWW.GOOGLE.GE
2. WWW.WIKIPEDIA. ORG

Architectural synthesis and its meaning
"The facade architecture in Tbilisi example"

IV-Course student: Tornike Robakidze
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Resume:
The article deals with the example of the city of Tbilisi from the 19th century to the change
of facade history, its importance in the general sense of the city. Cultural monuments and a
part of important buildings built in the last century that create the city's characteristic
architectural synthesis and its significance.

Архитектурный синтез и его значение
"фасадная архитектура на примере Тбилиси"
Студент IV курса Торнике Робакидзе
Куратор: ассистент профессор Кетеван Салуквадзе

Резюме:
В статье рассмотрено, на Тбилиском примере, с XIX века до
сегодняшнего дня, история изменения фасада, его значение в всеобщем
городском визуале . Памятники культуры и определенное количество
построенных здании, которые создают характер города, архитектурный
синтез и его значение.

