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“arqiteqtura aris ostaturi, gamarTuli da brwyinvale  

TamaSi masebisa, romelic Suqma gamoavlina” 

le korbuzie 

“TamaSi _ saqmianobaSi CarTva siamovnebisa da dasvenebis mizniT da ara seriozuli 
praqtikuli miznisTvis.” 

oqsfordis leqsikoni 

“TamaSi _ mniSvnelovani faqtori kacobirobis ganviTarebasa da “adamianis SeqmnaSi” 

 Cveulebrivi cxovrebisgan gansxvavebuli saqmianoba, romelic Tavisuflad Semodis 
gansazRvrul drosa da sivrceSi da Tavisi wesebi aqvs” 

haizinga (1955) 

sivrcis elementi _ sinaTle xdeba TamaSis elementi. 

bavSvobaSi yvelas gviTamaSia Crdilebis TamaSi, sinaTlis wyaros saSualebiT vqmniT 
sxvadasxvagvar gamosaxulebas zedapirze, xelebis sxvadasxvagvari moZraobiT 
Crdilebi cocxldebian. rac ufro axlos mivitanT xels ganaTebis wyarosTan, 



Crdili ufro didia, xolo- rac ufro movaSorebT, zedapirTan miaxlovebisas – is 
ufro mkveTri, Savi da mcire zomis gaxdeba. am principiT iqmneba Crdilebis Teatric.  

   

  

პატარა ექსპერიმენტი შუქ-ჩრდილის თამაშისა; martivi modelis proeqciebi, სადაც Suq-

Crdilebi monacvleobiT ikaveben erTmaneTis adgils.  

arqiteqturaSi sinaTle da ganaTeba gansxvavebul rols TamaSoben, vidre 

mxatvrobaSi an grafikaSi. mxatvari sinaTles TviTon qmnis Tavisi fantaziis 

saSualebiT, laqebisა da sxvadasxva saSualebebiT. arqiteqtori ki ganaTebas iyenebs 

Tavisi miznebis misaRwevad, aZlevs mas Tavisuflebas an gzas uRobavs. SeiZleba 

iTqvas, rom mxatvrisTvis sinaTle misi Canafiqris mizania, arqiteqtorisTvis ki 

sinaTle saSualebaa, Zalian saWiro da Zlieri saSualeba. arqiteqtors SeuZlia ara 

marto gamoiyenos konkretuli sinaTlis efeqtebi, areguliros sinaTlis wyaros zoma 

da mdebareoba, aramed misi moZraobis gzac. sinaTle garedanac did gavlenas axdens 

_ arqiteqtori valdebulia iTvaliswinebdes sinaTlis Zalas, sikaSkaSes, Crdilis 

siRrmes. 

 yvela droSi, im droidan, roca adamianma iswavla TavisTvis saxlis aSeneba, mis 
winaSe ismeboda kiTxva – rogor aSenos. amas ZiriTadad gansazRvravda samSeneblo 
masala, romelic teqnologiur siaxleebTan erTad icvleboda. Tumca arqiteqtors 



yovelTvis xelT hqonda maradiuli masala, romelic mudmivad emsaxureboda mas da 
romelSic is eZebda da aRmoaCenda TavisTvis axals - es sinaTlea.  

etien lui bule amtkicebs: ”sinaTlis efeqtebTan Sexebis xelovneba ekuTvnis 

arqiteqturas”. marTalic aris, radgan, imisda mixedviT Tu rogor aris is 

gamoyenebuli, mas SeuZlia gardaqmnas sivrculi konteqsti, Seqmnas sasiamovno an 

usiamovno, amaRlebuli an saidumlo SegrZnebebi, SegrZneba sivrcis gafarTovebis an 

dapataravebis, an ubralod xazi gausvas im aspeqtebs, romelic Cven gvainteresebs. 

upirveles yovlisa, is qmnis sivrces ufro sasiamovnos, komfortuls, xelsayrels da 

TvalsaCinos. maSasadame, sinaTle emociacaa. 

arqiteqturis istoriam SeiZleba gangvicxados sxvadasxva gzebi, Tu rogor iWreba 

arqiteqturuli sivrcis konfiguraciaSi bunebrivi sinaTle, raTa Seqmnas emocia.  

ZvelberZnuli arqiteqturis Zeglebi warmoaCenen xuroTmoZRvarTa unars Seqmnan Suq-

Crdilisa da optikuri koreqciis saSualebebiT harmonia. sinaTlis sxivi xazs usvams 

berZnuli taZrebis teqtonikas. sivrce, ganaTeba, plastika, zomebi adamianis 

masStabTan SesabamisobaSia. taZari mimarTulia sinaTlisken, xolo misi kedlebi 

icaven mas mcxunvare mzis sxivebisgan. sinaTle iWreba gadaxurvis Riobidan an 

pronaosis karidan. am SemTxvevaSi Siga sivrceSi SemoWril sxivs pirdapiri misamarTi 

aqvs, kerZod, mimarTulia naosSi mdgari qandakebis gasanaTeblad (magaliTad 

parTenoni). 

   

antikur romSi didi mniSvneloba eniWeboda sinaTlis Semosvlis raodenobas, 

sinaTlis nakadis simaRles da kuTxes. romis panTeonis 43 m-iani gumbaTis centrSi 

gaWrili opaionidan Semomavali sinaTle qmnis intimur, sakralur sivrces da mas 

grandiozulad warmoaCens.  



 

Oopaionidan SemoWrili sinaTle sivrceSi ar ifanteba. is qmnis gigantur sxivs, 

romelic dRis ganmavlobaSi moZraobs da saocar SegrZnebas da efeqts badebs. 

bizantieli arqiteqtorebi aTavsebdnen sinaTlis wyaros gumbaTis yelis garSemo, 

saidanac konebad Semomavali sxivebi arRvevdnen naxevradbneli uzarmazari sivrcis 

harmonias (aiasofia). 

   

ქართულ ტაძებში სინათლის სხივის ეფექტი ამაღლებულ განწყობას ქმნის და ღმერთთან ახლო მყოფობის 

მისტიკურ შეგრძნებას იწვევს. 



   

 

გოთიკურ ტაძრებში vitraJma Seqmna ferebis efeqti, sinaTlis da feris Serwyma. feri 

sinaTles aZlevs Seferilobas, sinaTle ki fers Tavis naTebas matebs. vitraJidan 

sinaTle taZarSi aRwevs da kolonebze livlivebs xelovnurad SerCeuli ferebi. 

  



islamur arqiteqturaSi sinaTle RmerTis simbolod moiazreba. yurani amtkicebs: 

,,RmerTi aris sinaTle caze da dedamiwaze”. 

  

 

erT-erTi gansakuTrebiT mniSvnelovani Suamavali sinaTlesa da sivrces Soris aris 

ekrani. ekrani tradiciul islamur arqiteqturaSi gamoiyeneba, raTa gafiltros 

mwveli mzis naTeba da is ganviTarda saWiroebidan gamomdinare aziisa da Sua 

aRmosavleTis cxeli, mcxunvare mzis pirobebSi. SesaZloa zogjer isini xisaa, magram 

xSir SeTxvevaSi es rTuli moCuqurTmebuli ekranebi gamokveTilia qvisgan. erT-erTi 

yvelaze lamazi islamuri tipis qvis ekranebi SeiZleba vnaxoT indoeTSi.  

  
ekranebis gamoyeneba islamur arqiteqturaSi ar Semoifargleba warsuliT. 

arqiteqtorebi ganagrZoben “ekranebis” koncefciis interpretacias axali da 



inovaciuri xerxebiT me-20s-Si da axlac. magaliTad, Jan nuvelis arabTa samyaros 

instituti parizSi, romlis fasadi dafarulia eleqtronulad marTvadi ekranebiT 

mzis sinaTlis gasakontroleblad.  

  

ganaTebis efeqtebis gamoyeneba, momajadovebel da mistiur STabeWdilebas axdens 

mnaxvelze. aq Semosuli sinaTle uCveulo garemos ayalibebs da adamians cvalebad 

atmosferoSi amyofebs. 

Jan nuvelis ,,abu-dabis” luvris muzeumi ki warmoadgens uzarmazar saxuraviT 

gadaxurul TeTr kubur moculobebs. urTierTgadamkveTi xazebiT warmoqmnil 

gumbaTSi sinaTlis sxivi yvela mxridan aRwevs. darbazSi Semomavali sinaTlis 

qaoturi naTebebi da wyali poetur samyaroSi gvamyofebs. 

 

aseve, saintereso magaliTi islamuri “ekranebis” gamoyenebisa aris erovnuli meCeTi 

kuala-lumpurSi(1965w. malaizia)  



    

თავის ესთეტიკურ ნაშრომებში ლეონარდო და ვინჩიმ გამოყო სამი ტიპის ჩრდილი: დაცემული 

ჩრდილი (სხვა საგნის ჩრდილი, დაცემული სხეულზე), "თანდაყოლილი" ჩრდილი (ჩრდილისა და 

სინათლის კონტრასტი, რომელიც დამოკიდებულია თვითონ საგნის ფორმებზე და სინათლის 

წყაროზე) და საკუთრივ საგნიდან არეკლილი  ჩრდილი.  

  

ასე ამერიკელი არქიტექტორის ლუის კანის(1901-1974წწ) ხელში, რომელიც თავისი დიდი 

ორიგინალური მოცულობების პროექტირებისას ყოველთვის ხელმძღვანელობდა ძველბერძნული 

შუქ-ჩრდილების მოდელირების პრინციპებით,  იყო სერიოზული ინსტრუმენტი სინათლის 

ნაკადებით  მანიპულირებისთვის. " სინათლე- საგნის შემქმნელი, ხოლო  საგნის მიზანია, შექმნას 

ჩრდილი. " 

" შენობის გეგმა უნდა იყოს წაკითხული როგორც ოსტატურად განათებული ადგილის ჰარმონია, -

თვლიდა ლუის კანი - იმ შემთხვევაშიც კი თუ შიდა სივრცე ჩაფიქრებულია , როგორც ბნელი, 

საჭიროა მხოლოდ შევუშვათ მასში ცოტაოდენი  სინათლე დაფარული სინათლის წყაროდან, რომ  

აღმოვაჩენთ დონეს, სიბნელის სიღრმეს. თითოეული სივრცე უნდა გამოირჩეოდეს მისი ბუნებრივი 

განათების  სტრუქტურითა და ხასიათით."  "ფარული წყაროს" მიღებას კანი საკმაოდ ხშირად 

მიმართავდა: მის შენობებში ფანჯარა ან გასასვლელები თითქმის ყოველთვის დამალულია 

ჟალუზების ან განმეორებითი კედლის უკან, ამით მაყურებლის ყურადღება კონცენტრირდება 

ეფექტზე, და არა სინათლის წყაროზე.  მიუხედავად იმისა, რომ კანმა დააპროექტა ბევრი შენობა 

ასეთი დაუცველი უსასრულო აგრესიული მზის რეგიონებში, როგორიცაა- ინოდეთი, პაკისტანი, 

ბანგლადეში, ის ორიენტირებული იყო არა მომხმარებლის მზისგან დაცვის იდეაზე, არამედ 

ჩრდილის ხელშეუხებლობის დაცვაზე. ამისთვის მან გამოიგონა კონსტრუქციული მეთოდი ღრმა 

შიდა გალერეებისა, რომლებიც განლაგებულია სინათლის წყაროსა და ფასადის მართობულად. 



 
ნაციონალური ასამბლეის შენობა დაკაში (ბანგლადეში, 1962წ) 

სხვა მნიშვნელოვანი კონცეფცია ლუის კანისთვის ,სინათლისა და ჩრდილის მსგავსად, იყო სიჩუმე. 

ვინაიდან, სიბნელე იწვევს გაურკვევლობას და შიშს, არქიტექტორი ითავსებს დრამის, საიდუმლოს, 

სიჩუმის, ან როგორც თავად არქიტექტორი ამბობს, "ჩრდილის საგანძურის" რეჟისორის როლს. 

“ჩემს თავს დავუსვი ამოცანა, შემექმნა ნახატი, რომელიც წარმოაჩენდა სინათლეს. თავიდან 

შეიძლება გაქცევა მოგინდეთ,რადგან ამის გაკეთება შეუძლებელია. მაგრამ როცა მელანი დავაწვეთე 

ფურცელზე, გავაცნობიერე, რომ შავი იყო იქ, სადაც  არ იყო სინათლე და მაშინ ნამდვილად 

შევქმენი ნახატი. რადგან შემეძლო ამომეცნო სად არ იყო სინათლე, იქ, სადაც მე შავი ლაქა დავსვი. 

მაშინ სრულიად ნათელი გახდა ყველაფერი.“ 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/a/ab/Sangshad_inside.jpg
https://fischerlighting.files.wordpress.com/2010/11/assembly.jpg


როცა სოლკის ინსტიტუტის ან დაკაში ნაციონალური ასამბლეის დერეფანში გავლისას მნახველს 

უნებლიედ ეუფლება გრძნობა, თითქოს იმყოფება ასკეტურ მოდერნისტულ მონასტერში, სადაც 

თეთრი ქვა და ნაცრისფერი ბეტონის კედლები წარმოადგენენ მონოტონურ სამგანზომილებიან 

ტილოს ჩრდილების მდუმარე თამაშისთვის.  

ლუის კანს ყოველთვის აინტერესებდა თავისი შენობების სულიერი განზომილება. ლაიტმოტივი 

მისი გადაწყვეტილებებისა პრაქტიკულად მის ყველა შენობაში არის ტაძრის სულიერი განცდა. 

ნამდვილად, თითოეულ  მის შედევრში იგრძნობა ტაძრისთვის დამახასიათებელი 

განსაკუთრებული ზეიმი, ფორმების ბრუტალურობა, შიდა და გარე სივრცის მონუმეტურობა. კანის 

არქიტექტურული შემოქმედების  ორი ურთიერთდაკავშირებული კონცეფცია- დუმილი(სიჩუმე) 

და სინათლე- სრულად ეთანხმება ტაძრის იდეას.  

თავად ლუის კანი ამბობს: "რაც შეეხება ჩემს ნამუშევრებს, როგორც კი მე ვხედავ შენობის გეგმას, მე 

ვხედავ მას როგორც ერთგვარ სიმფონიას, სივრცულ სფეროს, ჩამოსხმულს კონსტრუქციაში და 

სინათლეში. აი ასე  ვხვდები, რომ ამ დასაწყისს უნდა გავყვე. თუმცა, როცა გეგმა ცდილობს 

შემიქმნას სინათლეს მოკლებული სივრცე, მე არ ვიღებ მას, რამდენადაც მესმის რომ ეს ასე 

ამგვარად, მე მივდივარ დასკვნამდე: დუმილი და სინათლე. შეიძლება ითქვას, რომ სინათლე არის 

შემოქმედი ყოველივე საგნისა, რომლიდანაც ჩრდილი ეცემა. შესაბამისად ჩრდილი ეკუთვნის 

სინათლეს." 

კანის მიმდევრებად, არქიტექტურულ ნაგებობებში შუქ-ჩრდილის მოდელირებაში, იქცნენ  ტადაო 

ანდო  სინათლის ეკლესიით, პიტერ ცუმტორი ველსის თერმებით, აქსელ შულტესი 

კრემატორიუმით. 

  

სინათლე ცვლის ადამიანის აღქმას. ბუნებრივი სინათლე შეუცვლელი და მთავარი ბუნებრივი 

ელემენტია ჩვენს ცხოვრებაში. უფრო და უფრო მეტი არქიტექტორი ცდილობს შემოიტანოს 

ბუნებრივი სინათლე ინტერიერში, დახურული სივრცე შეცვალოს ბუნებრივი და საინტერესო ღია 

სივრცით. ისინი აძლიერებენ ბუნებრივ სინათლეს რათა სივრცე გამოჩნდეს უფრო დიდი და 

ნათელი. ასევე იყენებენ სინათლეს,  რათა აკონტროლონ ხალხის ქცევები და ემოციები. განწყობის 

ამაღლებით მათ შეიძლება გახადონ ადამიანები უფრო ბედნიერები . 

ტადაო არის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი არქიტექტორი, რომელსაც მოსწონს ყველაზე მარტივი 

და ნეიტრალური ბეტონის ზედაპირების გამოყენება. ის კონტრასტშია სინათლესთან, რომელიც 

შემოდის შიგნით და ამ ზედაპირებზე  რბილად იღვრება. მას უყვარს ბუნებრივი სინათლის 



გამოყენება, როგორც დამოუკიდებელი დიზაინის ელემენტი, რათა ხაზი გაუსვას, მისცეს 

სივრცე,გააფართოვოს მთელი ოთახი. სინათლის ჯვრის სახით შემოჭრილი გასაოცარი სინათლე 

კედლის მიღმა უსასრულობის შთაბეჭდილებას ტოვებს. მას სჯერა, რომ სინათლე აძლევს 

ობიექტებს არსებობის საშუალებას, ხოლო სინათლეს სჭირდება სივრცე, რათა ეს ყველაფერი 

გამოვლინდეს. სინათლე ანიჭებს სივრცეს ნათებას და ენერგიას.  

თუმცა სინათლე აღიქმება სიბნელის გამო. „უნდა იყოს სიბნელე სინათლისთვის, რომ განათდეს.“ 

სიბნელე საშუალებას აძლევს სინათლეს იყოს ხილვადი და არსებითად გამოიხატოს. 

გადაჭარბებული სინათლე კლავს სიბნელეს. რომ აღვიქვათ მსოფლიო, სიბნელე და სინათლე ორივე 

ერთდროულად უნდა იყოს წარმოდგენილი. სინათლისა და სიბნელის ყოფნა-არყოფნა 

ურთიერთკავშირშია. ისინი ერთმანეთს ასუსტებს ან აძლიერებს.  

ანდოს სჯერა სიბნელის ძლიერების და ამტკიცებს, რომ თანამედროვე იაპონურ კულტურაში 

„სიბნელის სიღრმისა და სიმდიდრის შეგრძნება“ დაკარგულია. ამიტომ ის ცდილობს სინათლის 

ძალა თავის არქიტექტურაში წარმოაჩინოს. სინათლის ეკლესიაში „მლოცველი შეიმეცნება არა 

თავისთავად კედლებით, არამედ სინათლით და მისი მოძრაობით დღის განმავლობაში.“ ის 

წინააღმდეგობას უწევს უხვ ტექნოლოგიებს და აცხადებს, რომ მისი განზრახვაა გვერდი აუაროს მას 

და ხაზი გაუსვას შენობების სულიერ და პოეტურ ასპექტებს.   

სინათლის ეკლესია გვიჩვენებს სინათლის, როგორც ბუნებრივი ელემენტის შეგრძნებას. სივრცე 

მთლიანად გარშემორტყმულია ბეტონის კედლებით. შიგნით სიბნელეა, ამ სიბნელეში კი სინათლის 

ჯვარი თავისთავად ლივლივებს.  გარე განათება, რომელიც აბსტრაქტულად შემოდის ღია 

კედლიდან, ზემოქმედებას ახდენს სივრცეზე და წმინდას ხდის მას. sinaTlis jvarsa da 

sibneles Soris kontrasti qmnis sivrcis dematerializacias. es efeqti gvexmareba 

SevigrZnoT bneli naTelad da ubralo RvTaebrivad. 

პიტერ ცუმტორის ველსის თერმები გამორჩეული შენობაა. წყალი და სინათლე, რომლის მიმართაც 

ჩვენ ძალიან მგრძნოებიარენი ვართ, ხდის ამ შენობას ჰუმანურს. წყალი, ქვა და სინათლე ამ 

მთლიანობის ჰარმონიულობას უზრუნველყოფს და ემოციები ღრმად აღწევს ჩვენში. 

ყოველდღიურად ჩვენ ვამჩნევთ ახალ ხმებს, ჩრდილებს ერთი სივრციდან მეორეში და დროდადრო 

აღმოვაჩენთ საინტერესო საგნებს, რაც აქამდე არ შეგვიმჩნევია. 

 

http://blog.2modern.com/wp-content/uploads/2010/10/6a00d834522c5069e201156f25afcf970c-pi.jpg


 

წმ.ნიკოლოზის ეკლესია ვახენდორფში უნიკალური შენობაა, ვინაიდან, როგორც კონსტრუქცია, ისე 

მშენებლობის მეთოდიც, მუშაობენ მის ფუნქციასა და  იერსახეზე: შიგნით ჩამოყალიბებული შავი 

სივრცე ცაში ღიობით სულის თავშესაფარი ხდება, რომელსაც სურს განმარტოვება. აქ, სადაც 

იგრძნობა წყვდიადი და სადაც ასე მსუბუქად იღვრება სინათლე, როგორც იმედი.  

 

 

მისი ასევე საინტერესო ნამუშევარია პრიცკერის პრემიის ლაურეატი კოლუმბას მუზეუმი 

გერმანიაში. ოსტატობისა და მგრძნობიარობის ჩვენებით, არქიტექტორი ახერხებს კათოლიკური 

ეკლესიის ნანგრევები გარდაქმნას თანამედროვე , ზომიერ და მინიმალისტურ არქიტექტურად. ის 

უფრო მგრძნობიარეა რელიგიური ხელოვნებისადმი. 



 

„მე მჯერა, რომ არიტექტურის ენა არ არის კონკრეტული სტილის საკითხი. თითოეული შენობა 

შენდება კონკრეტული დანიშნულებისთვის კონკრეტულ ადგილას და კონკრეტული 

საზოგადოებისთვის. ჩემი შენობები ცდილობენ პასუხი გასცენ კითხვებს, რომელიც ჩნდება ამ 

მარტივი ფაქტებიდან.“ 

le korpuzies ronSanis kapelaSi Suqi ifiltreba sxvadasxva feris SuSis natexebze, 

viwro RiobebSi, sxvadasxva formis fanjrebis gavliT da ornamentul RiobebSi. aq 

myudro da sakraluri garemo iqmneba. 

  

toio itos ,,U” –s formis saxlSi, dominirebs TeTri feri, rac iwvevs sinaTlis 

gafantvis da organzomilebiani sivrcis SegrZnebas.  Werze arsebuli Riobebi 

interierSi sinaTlis uCveulo TamaSs da Suq-Crdilis efeqts gvTavazobs. Semomavali 

sxivi axdens gardatexas da erTgvar naxats xatavs kedelze. 

http://3.bp.blogspot.com/-y-cKtrsWyPk/T5OKu21CJuI/AAAAAAAARI0/-JDk9_bBwc4/s1600/698620389_kolumba-museum-02.JPG


 
arqiteqtori jeims tureli Tavis namuSevrebSi iyenebs Riobebs sinaTlis nakadis 

SemoRwevisTvis. sinaTlis wyaro zemoT aris mimarTuli rac sivrces ufro dids 

xdis. 
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